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INLBIDINQ.

Mijn ambtgenoot in Groumgon gaf in inleiding op den

inventaris der rechterlijke archieven, berustende in liot oud-

archief in de provincie Groningen, de redenen op waarom door

hom was afgeweken van het systeem, gehuldigd in den gelijk-

soortigen ütrechtschen inventaris. • Hel zou dus voor <ie hand

liggen, een vBn beide systomeii, door bevoegden ontworpen,

ten Toorbeeld te nemen. Sedert dien tgd is echter met nadrok

betoogd de noodsakelgkheid van vereeniging der rechtwlgke en
adminietratieye gedeelten der plMtselgke sièhieTen. Dit betoog

liet aan klem niets te wenschen over en alle aanweaige leden

der Vereeniging van archiyariasen yereenigden sidi dan ook

met de conclu.sie Thans de rede van Mr. van Mbües lezende

in de laatste aflevering van het Archievenblad betreur ik het

niet. een jaar geleden mijne stem vóór die conclusie te hebben

uitgebracht. Doch dit brengt tevens mede, dat mijn inventaris

van de [>rprttsc!ie reohterlyke archieven moet afwjjken van de

beide genoeuideu.

Hij moet afwijken van beide, omdat in beide gehuldigd is

het beginsel van splitsing dor gemeonto-archievcn in admini-

stratief en roohterlyk, wat thans ook door beide heeren ver-

worpen wordt. Dit systeem werd het scherpst dooigeyoerd in

den Qroninger inyentans; vandaar dat de hierachter volgende

dichter staat bg den Utrechter. De verschilpunten met dien

inventans sal ik dos kortel^k aangeven.

Veischilpiinten is echter niet juist, het enkelvoad is hier meer

op a^n plaats: geene splitsing van archieven in rediterl^ke en

administratieve doelen. Dit systeem is in Utrecht aangenomen

') NederlMidsdh Arehievmhlsd« jMugsng 1901/2, Uads. 197 vig.
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voor het archiei van liet Hoi provinciaal, niet daarentegen voor

de overige Het eeratgenoemd archief is dus beschreven over^

eenkomgtig het pleit van Mr. taii Mbdbs; de jniatheid daarvan

behoef ik niet nader uiteen te aetten. Ook Drente heeft sgn

proTinoiaal hof (droet en 34 etten of wel elstoel) gehad, met de

ooUegee, die het opvolgden tot 1811. De inveotarisatie van

de arohieven dier bestoren kon dus op gel|)ke wgae geaohieden.

Andere stond het geval ten opzichte der atads- en dorps^e-

rechten of gelgk het in Drente heet Bohaltengerechten. Deze

behooren naar algemeen gevoelen niet gesplitst te worden. De
logische consequentie hiervan is, dat hunne inventarissen dan

ook niet opgenomen kannen worden in éen bundel, ondor éen-

zelfden tit^] met dien van den etstoel. De schuiten toch hsdden

zeer vele administratieve functiên, waarvoor zij verantwoordelijk

waren aan Ridderschap en Ëigenerfden (de Staten) en Drost en

Gedeputeerden. Wanneer nu de inventarissen van de archieven

der schulteogerechten zoowel zuilen omvatten de stukken aan

de rechterl^ke als die aan de administratieve fonotiên van de

aohnlten ontsproten, spreekt het vanself, dat die inventarissen

soowél aanslniten aan dien van de archieven van den etstoel ens.

als aan dien van de Staten>archieven. sullen dna afisonderlqk

en niet in een der twee rubrieken moeten worden mtgegeven.

Hetzelfde is het geval voor de andere archieven, met name
voor die van de Staten en hunne gedeputeerden. Zal men, om
verschillende redenen, niet ontwrichten de gemeentelgke archie-

ven, dezelfde redenen verhinderen het splitsen van de centrale

en andere archieven.

De slotsom van een en ander is. dat in dezen bundel zijn

bijeengevopp^H r\f inventarissen vnn de archieven van drost en

24 etten (tH.stoel) en de verschillende colleges, die in verloop

van tijd tot 1811 (de invoering der Fransche wetgeving) in de

plaats van drost en 24 etten ziju getreden. Tor vergemakkelijking

van het gebruik zgn die inventarissen, met behoud der splitsing

in archieven naar gelang van de versebtllende ooileges, samen^

gesmolten tot één iovttitaris met doorlooprade nummering.

De wgee, waarop de verschillende archieven tot ons gekomen

s^n, is BCtt g^akkel^k na te gaan. Domgaans toch werd
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aan het nieuwe college, dat in de plaats trad van het ontbonden©,

opgedragen het archief van zijn voorgang(!r ovor to nomen.

Van 1518 dagteekeat het oudste protocol met vonnissen, ge-

wezen door drost en 24 etten. Vrij ijercgold loopt de sorie dan

dcH» tot in de l?**, IS*** eu 1.4" e^uweu. Waarschijnlijk liagteekent

dua van dien tijd eenige meerdere zorg voor het archief. Die

sorg zal niet geheel toevallig zijn geweest, maar kan harén oor>

q^rong gehad hebben in het feit, dat men toen xniaaohien aan-

stelde een (yaaten^ landtchrgrer, terwjl yroeger van het bestaan

van snik een ambtenaar niet blgkt Van de 14^ en 16^ eenwen

sgn aleohta willekeurige verzamelingen van door den etstoel ge-

wezen vonnissen bewaard, die waaiaohgnlgk door bg die recht-

spraak belanghebbenden zijn vervaardigd. Dergelgke afschriften

berusten dan ook niet in het Drentm^h depöti maar wel bv. te

Groningen, waarhe<m zij met boedelpapieren kunnen zijn verhuisd.

Van de 16'" eeuw zijn ons de protocollen met etstoelvonnissen

bewaard gebleven, doch niet in eene volledige serie. Niet

onopgemerkt mag blijven, dat o. a. gemist worden die van het

jaar 1640, terwijl volgens een in den inventaris vermeld re^-u

dd. c. 1550 de ordelboekeu van 1Ö44J (.m 1543 ontvaagea werden

door FoKYSE (Jlakss SAKijBK(8ii?) husfrowe. Of WIJ hötinhetreyu

bedoeld protocol dd. 1543 besitten, is de vraag. Te betreuren is

het» dat de gegevens nit dien onderen t^d soo Inttel agn of

althans soo versoholen liggen, dat wg eerst omtrent de 11^ eeuw

met meerdece s^erheid kannen spreken.

In 1664 overleed de landsdhrgver Jaoob Sohiokhabt. In ver-

band daarmede droegen Biddersohap en Eligenerfden op 29 Sep-

tember van dat jaar aan ]>rost en Gedeputeerden of eene commissie

van honnentwege op »ter eerster gelegener tijt de papgren ende

ii<diartres onder den overleden landtschrijver in bewaringe sijnde»

„'t sij dat deselve de landtschap, den beere drost ofte particuliere

,angaende, over to nemen ende volgents den voorigen voet, voor-

„sooveele des nodich, onder den nu gokorea iandt'-'chrijvor

^Siühtermjln te laeteu verblijven, end d'andere daer 't bekoort te

„laeten bewaren ofte volgen"').

' > H««olutie Kidderscbap en £i^euei't'deu Ld. Eeu uader besluit van Drost

eu Gedepateerden Js sist ts TfndnL
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Het reanlttat van die <^dradit is ons bewaard i^ebleven in drie

inventansaen Tan de stolckeD, bevonden ten ato^hiiise tan den

landsohrijTer, vervaardigd resp. op 26, 27 en 29 Ootober 1664.

De eerste en de dorde bevatten de arohivaUa, welke werden

overgeleverd aan Drost en (iedeputeerden „omme ter secretarie

„bewaert te worden'*; de tweede daareatogen die stukken, welke

„over^elevert zijn non dnii terronwoordip^en Inndtschrij ver Woltek
,SicuT8HMAN^' (zie d<* liootden der invenUiri.sseii). Dit verschil in

bestemming is niet toevallig, maar wijRfc tevens uan den verschil-

lenden aard der stukken: de stukkeu, die ter secretarie (n. 1.

van het landschap) aonden worden overgebracht en daartoe aan

Droat en G^depateerden werden overgegeven, behoorden tot het

ardiief van Staten en Gedeputeerde Staten *}, de andere niet

Immers de tweede inventaris wordt geopend met de ^lottinga-

,protOGoUen" ea wgst op het archief van den etstoel. En wanneer

w^ nagaan de stnkken, in die drie inventarissen vermeld, dan
wordt volkomen bevestigd de stelling, waartoe wrj gekomen s^n
met betrekking tot den eersten en den derden tegenovor den
tweeden inventaris.

In den eersten inventaris worden vermeld de volgende stukken,

die wij terstond herkennen als behoorende tot het Staten-archief

:

a. papieren betreffende de liquidatie met de generaliteit;

b. papioen betreffende de admiraliteit van Zeeland

;

e. papieren betreffende de sorvivanoe van prins Hbmdbik
Casimdeb

;

d, papieren betreffende het prooes van 't landschap tegen

den heer van Ruinen

;

«. papieren betreffende 't landschap.

De dorsale tltél op daa earstaa inventaris: nlnveatari» vaa*«la*MlMAajMi

„papijren, l^ij wijlen dTir. landtschrijver bevonden" bewijst in dezen nietü.

Immers in 1729 werd door Drost en Oedeputoerden eene commissie benoemd
tei' overname van de arckivalia atuiwezig bij de wednwe van den toen

oveflieden lancbehryver W. H. EbLBirrs; ntt den die gelegenheid opga-
maakten inventaris blijkt, dat in hoofdzaak overgenomen werden stukken
belnH)r»!iule tot het nn-liief van den etstoel Ook oj) deze stokken moeten

dus I>ro8t en Gedeputeerdcu bet- uojf gehad helbuu, toeu een tweetal

harar leden opdroeg de ovenuime van „de lMMitKAa|Mpapi«raa**.
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Daamaaat innden w§ stakken, die elders ontmoeten in

inventartaaen van landiohapspapieren

:

a. papieren betreffende het klooster ter Apel ; worden genoemd
in den inventaris dd. 1679;

b. papieren betreffende het proces van de abdij te Dikuinge

tegen vjKrawe Johanna van den Clooster ; vindt men in

. den inventaris dd. 1627;

c. papieren betreffiande het oommandementTan Coevoiden
;
zyn

vermeld in den inTentaris dd. 1679;

d. papieren betreffende het aoooord met den heer van Boinen

;

agn ook genoemd in den inventaris dd. 1027.

En zoo zon ik kunnen doorgaan en van de meeste stukken

wijzen op gelijknamige in het Staten-archief. Natuurlijk zal ik

niet beweren, dat van alle stukken OTertoigend is aan te toonen,

dat behooren tot dat archief; maar toch meen ik nit het

medej^eelde deze slotsom te mogen trekken, dat hooffsi waar'

$ékijnmk de stukken, genoemd in den eersten inventaris, be-

hoorden tot de archieven van de 8taten van Drente, en dat

daarom dan Ook zijn overgebracht naar do secretarie van 't

landschap en niet zgn gevoegd bij het archief van den etstoel

of overgegeven aan den nieuw opgetreden landschrijver

De derde inventaris bevat alleen registers en andere stukken

betreffende de grondsehntting. Deze behooren ongetwijfeld in het

archief der Stat«n, en waren alleen in handen van den land-

schrrjver cresteld in verband met zijne werkzaamheden te dien

opzichte op iaat der Staten. Sedert 1664 zijn zij dan ook in

hunne archieven verbleven; en toen de klerk ter landschaps-

eeoretarie ui 1679 een inventaris opmaakte van die archieven,

gat hij van de grondaohattingsregisters en •papieren eene uit-

voerige besohryving (men sie den inventaris van 1679). Vol-

komen terecht werden dan ook dece stukken in 166é aan Drost

en Gedeputewden overhandigde opdat zg gevoegd konden worden

bij de archieven der Staten ter landschapssecretarie bewaard.

Geheel anders was het geteld met de papieren, genoemd in

den tweeden inventaris, althans met het meerendeel daarvan,

waarin wij het archief van den etstoel kunnen hwkennen, Daar^

ouder uoem ik:
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a. de protocollen dor lottiagen en goorapraken,

b. de „breuckenregisteis/'

e ,Tet8oheydeiL Griminalia.*'

Omtrent de landrechten is geen aekerheid; het kan sgn, ditt

deee, alle of gedeeltelik, exemplaren agn aan den etatoel ait>

gereikt, maar ook, dat exemplaren waren, behoorende tot de

arohieven der Staten en aan den nieuwen landachrgver overge-

geven, omdat hg als secretaris optmd in hunne ver^ulering. De
vijf registers met r©8olutiën van Ridderschap en Eigenerfden

eindelijk beliooren ongetwijfeld tot het archief van den etstoel,

geliik zij ook tiu nog daarin aanwezig zgn (het exemplaar voor

de Staten toch besloeg minder deelen).

Na liet overlijdeu in 1729 van den landschrijvor Mr. W. H.

Ei.L,fc,NT8 wordt wederom door Drost en Gedeputeerden medege-

werkt, opdat de «landschapspapieren" zonden overgedragen wcnrden

aan den nieawen titularis. Zij droegen daartoe aan eene com-
missie uit haar midden op, btj de weduwe van den overleden

laadschr^ver de stukken te lichten en se aan sgn opvolger

Ur. H. X EuAiira over te geven* Ingevolge die opdradit werden

overnemen 5 groote vnrenhonten kistm met boeken^ papieren,

waarvan een sammiwo inventaris werd opgemaakt. Deze inv«i-

taris bevatte wederom «lofu/scAopspapieren," een bewgs dat msa
ook nn het archief van den etstoel daaronder begreep en dat

du8 die term niet alleen doelt op de archieven der Staten en

Gedeputeerde Staten. Evenals in den 2'^"" inventaris van 1664

vinden wij hier naast hot archief van den etstoel vermeld de

registers met resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden, verder

de ^reeckendaghs prothocoUea" en eindelijk „stadt-, gaethuys-,

,en kerckenreeckeningen van Coevorden,^* die niet aan den

etstoel maar aan de Staten of hnnne gedeputeerden sallea sgn

ingezonden. De tweeledige werksaamheid van den landsohrgver,

Boowel de Staten als bg den etstoel, was nataurlgk de oor-

aaok van de bgeenbewaiing van stukken uit beider arohiwen.

In 1795 werd nataurlgk, evenals aoovéle ambtenaren, ook de

londsohrijver uit zijn post ontoet. Voor ons heeft dat ontslag

dit voordeel, dat wederom werd overgegaan tot overname volgens

inventaris van de onder hem berustende archivalia. Doch wg
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ontvaogen niet 1 maar 3 uTentarisBeiif waamohgnlgk een gevolg

van de ertohilleiuie bewaaiplaatsen, waarover de landachrgver

beschikte. Van de atokken, in de eente twee inventarissen ge-

noemd, blijkt dit: de eerste inventaris noemt ons de archiofstukken

aanwezig ,in de landsdirij verskamer*', de kamer in liet lands-

huis ter beschikking van don landschrijvor, — de tweede somt

op de archivalia „staande aan het hui» van den landspandor

,Coops". Dozo stukken, allo bewaard wordende in localeu der

landsregoering, werden terstond bij de wijziging van Ixïstnur

overgenomen in naam der Provisioneele Representanten. Doch

behalve die 2 inventarissen bezitten wy nog een derden en wel

van stokken „uit handen van den gewezen landschrijver .... ont*

aVangMi en oveigenomen**. Zou de onderstelling te gewaagd zijn,

dat wij in dien inventaris moeten sien de lijst der archivalia,

die de landsohrgver te agnen hniae bewaarde ? Ware dit niet

het geval, waren dese stukken geborgen in een aan 't landschap

behoorend vertrek, waarom dan de overige stukken overgenomen

half Februari en deze eerst op den laatslen April en 9 Juni 1796^

Waarom dan de overige stukken oveigenomen buiten de tegen-

woordigheid van den aftrcdonden ambtenaar, on d(ize uit zijne

handen ontvangen ? De eenige oplossing, die ntmnemelijk schijnt,

is, dat ook in 1795 de landschrijver S()mmii;;e stukken te hui.s

bewaarde, gelijk voorheen de gewoonte was geweest, maar wat

nu in onbruik was genuikt. Ken bevestiging onzer onderstelling

levert het volgende. De derde inventaris is gesplitst in 2 rubrieken

;

behalve de stokken, uit handen van den a%etreden landsdirgver

oveigenomen door zijn opvolger, worden daarin opgenoemd

andere, die hg overnam in tegenwoordigheid van een Oeoom-*

mitleeiden Representant.

Dese laatstgenoemde stokken worden grootendeels vermeld

in den eersten inventaris en kwamen op den dag der oveigifte

(9 Juni) dus Tan de secretarie van 't landschap. De andere stukken

kwamen dus blijkbaar mmI van de secretarie, anders toch zon

bg de afgifte wol eveneens toezicht zijn uitgeoefend : zij kwamen
dus uit eene pnrticuliere bewaarplaats van den aftredenden land-

schrijver, M-aarschijnlijk uit zijne woning. De derde inventaris

bevat duö zoowel eene decharge voor den afgetreden lunctio-

nahs als een bewys van ontvangst voor den Gecommitteerden
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Bepreaentani, die den xiieawen landaohrgver stakken aanweiig

ter seoretarie van *t landschap overhandigde.

Wanneer de in de inventarissen genoemde stokken nagaan,

aien wg, dat de archivalia nit de Stflten-archir>ven b^na geheel

verdwenen zijn
;

bijna, immers het rekenboek betreffende het

bataillon Oranje-Drenthe en de registers van den rekendag be-

wijzen, dat do scheiding nog niet in allen deele in voltroklfen
;

terwijl het protoool betretFende Coevorden twijtel bij ons opwekt,

of dit wel zoude beboeren in het archiet van den etstoel.

De wyziging in 1791 van het collego van drost en 24 ettcn

in raden in den hove van justitie heeft, voorssoover mij bekend

is, op de hewaring on ordening der stukken geen invloed uit-

geoefend. De opvolging van het nieuwe college ging zonder

schok, hoeveel er ook ten goede gewijzigd werd. Een ander

geval was het» toen in 1799 de nieuwe etstoel werd opgeheven

en zgne fnootiën werden ovetgenomen door het departementaal

gerechtshof te Kampen. Het bdioeft geen betoog, dathetnieawe

college wensohte de arahieven te besitten van sQn yooigangers,

dos ook van den etstoel vao Drente. Daartoe wwd opgemaakt

een „inventaris van de seoretarie-stukken, zoo en in voegen na

„(kmpen zijn getransporteerd**, waarin bij de stukken werden aan*

geteekend de kisten, waarin zij verpakt werden.

Niet lang evenwel zouden de Drentsche papieren worden

bewaard buiten 's landschaps grenzen Het departementaal ge-

rechtshof vond groot beswaar in de toepa.ssing van het hem
vreemde Drentsche landrecht. DaAroua besloot het departemeo-

taal bestuur van Overijsel, dat het gelijknamig bestuur van den

Ouden IJsel vervangen had, tot oprichting van 2 hoven van

justitie, een foor Overgsel en een voor Drente. Het Drentsche

hof 80a wederom den ouden titel, etstoel, ontvangen; terwyl

eene instmctie werd vastgesteld. De arofaie?en der oudere

colleges Eonden naar Assen teroggenonden worden ten behoeve

van den nienwen etstoel, doch tevens sou dese ontvangen aftolirift

van alle besluiten en vonnissen betreflGsnde Drentsohe MkeUi
a&dhzift van alle oitgegane brieven betreffende Drentsche saken,

alle stukken betreflende processen in Drentsche zaken, kortom

dat gedeelte van het archief van het departementaal hof, dat

op Drente beirekking had. Op 1 December 1802 gaf de seore-
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taris van den etstoel kwijting voor de ontvangst van de bewuste

aroliivalia. Een paar weken ]ater ontving kg van Mr. C. PoTHonr,

die over deoe jaren de functie van landsohrgver had vervnldv

nog eenige goorsprakenregisterStinformatiën ens. over 1800—1802

De invoering van do Fransche wetgeving heeft ook den etstoel

van Drente van het tooneel verbannen. Op 27 Febmari 1811

werden opgemaakt een „invenfaris van meubilen behorende in

„de localen van het gerechtshot van Drenthe" en een „Inven-

„taris van boeken, charters, papieren en ett'ecten, behorende

„tot de secretarie van het gerechtshof in het gewezen departement

„Drenthe, opgemaakt door den secretaris Mr. J H. Willixok." In

dezen laatsteu inventaris wordt vastgesteld, dat de archivalia

besduraven in de inventarissen dd. 1808 nog alle aanwezig en

in goeden staat ayn, waarom afsohrift daarvan gegeven wordt

Alleen de stukken over 1802—1811 worden in eene nieuwe Igst

vermeld. Eene andere Igst dd. 11 Maart 1811 bevat de «stukken

,ide criminele justitie betreffende,** door den gewesen procureur-

generaal by het gerechtshof van Drente gedeponeerd ter secretarie

vaa de rechtbank ter eerster instantie in het arrondisBemmt

Assen.

Ter griffie van de rechtbank on van de opvolgende rechts-

colleges zijn He urohieven sedert verbleven, totdat in 1094

door m^n voorganger zijn overgenomen.

Wanneer geene andere afkomst is aangegeven, zijn de stukken

afkomstig van de arrondissements-reohtbank te Assen.
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INVENTARIS.

Archieven van den Etetoei en van de

opgevolgde oollegiën tot 1811.



1. Archief van Drost en 24 Btten.

(DE ETSTOBL).

1518—1791.

N. li. Kene instructie voor dit coUege is niet bekend. Naam
en oorsprong liggen in het duiBter. Miasdiien is de oorsprong

te «oeken in de oud-Sakaiadie volksvergaderijigea. Ook in poli-

tieke zaken trad het college op naast de gemeene meente

(coraraunitas) van het land van Drente ; ook gaf het voorschriften

van algemeen bestuur en stelde algemcpiie rechtsregelen vast. In

1637 vinden wij voor bet eerst gesproken vau ridderschap en

eigenerfden. Van dien tijd ongeveer af dagteekent de scheiding

tnasehen rechtspraak en wetgeving

Als Toorslttér fnngeerde de drost, wiens wasrdigheid geqiraten

is uit die van den ad?ocatu8, den vertegenwoordiger van den

bisschop van Utrecht als graaf van Drente. Die advocatus was

gewooul\jk slotvoogd te Coevorden en droeg als zoodanig den

naam van cast<»llanu8, pnt'fectus oi burggravius ; ten opzichte

vau Drente wuii zijn titel judex. lu 1395 verschyut de titel van

ambtman, in 1396 wordt gesprdcen van drost Sedert hst Isatst

der lO** eeuw treedt de drast op als vertegenwoordiger van den

door Ridderschap en Eigeuerfden gekozen stadhouder (behoudens

het g^eschil over de aanstelling van beiden, sjM uitende uit de \Taag

of' Drente souverein was. van de Staten van Drente met de Staten*

(ieneraal en de Staten van Overijsel) *).

Btshalve het voorzitten vuu de zittingen van den etstoel was de

drost verplicht tot het honden driemaal in 'tjaar van een „djmek"

in ieder dingspel. Ook kon hg op veraoek onder biaondere om-

standigheden in het dingspel een ,^oe-" of„ggerspvaecke" houden,

Hat onderscheid tnsscheu beide rechtdagen werd gesocht in de

') Mr. S. Uratama, B^)drage tot eeue rechtsgeschiedenis vau Drenthe,

bladx 68~5a
•) w. Uads. m-sa
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wyze, waarop de korten werden* bMtreden (voor heb ,^dy]u^" door

hei dingspel, voor de goorapnke door den droel) *).— Aan den

drost was opgedragen de llitvoering der TOonisBen, WMttitt h^

door verachillende ambtenaren (pander, kapiteui-geweldiger ems.)

werd bygestaan >).

Oorspronkelijk wees de droat zelf voor geval van afwezigheid

taux ecu „aBBeanor^^ of ^des droHtou bymtter'' Sedert (l&42Vj

werd eerat door den etetoel en later door de Staten naart den

drost een verwalter-dnwt of „Inytenant** benoemd *}f aedert (....?)

een assessor *), om ayne ftinëtiên waar te nemen, wanneer faq

verhinderd was

De etten waren 24 in getal, waarvan telken jare de helft aftrad,

van ieder dingspel 2. Hunne opvolger» werden benoemd door den

drost en door de overbl\jvende etten van het dingspel ieder één **).

Ala griffier van deo etatoel trad op de, oorspronkelijk door

den dnet benoemde, hmdsohrgver, die in later igden ambtenaar

van *t landachap en door de Staten aangeatdd w«d Hg waa
tevens seeretaria van de St)\fen en oorspronkelijk ook van de

gedeputeerden ; terwijl de JandHchapssecretaris eerst als zijn adjunct

optrad doch later het college van Drost en Gedeputeerden ter

agde atimd *).

Volg«na de landrediten van 1418 en 1614 werden jaarlijke

3 vergaderingen van den etatodl, lottingen, gehouden '*); by
besluit van Ridderschap en Eigenerfden dd. 3 Maart 1669 werd
het getal verplichte lottingen gebraebt op 2

') A- w. bladz. 81-A5.

*) A. w. Uads. 88.

•) A. w. bladz. 71.

*) J. S Magmn. Geschie<lkundig Overzicht van do bestnren, die elkander

in Drenthe Lebbeu opgevolgd tot 1813, lil, 1, bladz. l'ól
;
Joubtino, Oixleleu

blads. 129.

*) A. w., deel m atnk 2 blady.. 196.

•) Ghatama, a. w. bladz. 37, 71.

Geatama, a w. bladz 56, 57.

*) Obavama, a. w. bladz 66, 71.

*) Instructie dd 160S voor het collage van gedeputeerden van Drente (ge-

drukt in den Tegenw oordigen Staat van Drenthe, Uada. 884 vtg.) art 8, J**.

Teg. Staat, bladz. 67—71.
"*) Landrecht van Drente dd. 1412 igedrokt in Ma. S. Gbataxa, Drentsche

radhtabronnen, Uada. 88—86)98; en Landrecht van Dientedd. 1614 (gedrokt

in de Nieuwe bydragen voor rechtsgel.h. en wetgeving, II, 2^blx. 908 v]g<)9S8^4
") Besolntie van Bidderachap en £igenerfden i. d.
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Terwgl over het algemeen „AÜe zaken voor den lageren rechter

„kondoi worden aangebracht, behandeld en algedaan" 'X moeht

^deie geen Tonnia vellen in aaken, waarin alleen de etstoel wijaen

„mag, of waarin deze reeds eene beslissing genomen heeft*' *)•

Partijen konden zk h ook onniiddellijk tot den etetoel wenden

;

dan was inmenging van lagere gerechten uitgesloten „De

„etstoel was het hoogste rechtscollege iu Drentlie, waarvoor aelfs

„de drost ter verantwoording kan worden geroepen. Hij alleen

„velde definitieve vonniaeen, tenqji de uiiapraicen der lagere

ttgereebten alt|jd nog aan de beaiiaaing der etten konden wtnden

,onderworpen"*).

Het was partyen niet geoorloofd van een vonnis van drost en

etten in beroep te komen, maar dezen konden zei ven de beslissing

uitlokken van een jjursoon of eeu college, aau wier gezag zij

zieli wilden onderwerpen (den bisschop als landsheer) Tegen-

over kanaelier en raden van Overyael^ Drente en Lingen waren

aij echter oMchtelooa *).

Wel sch\jnt reeds in de 15'" eeuw reviaie te z\jn toegelaten %
welke dan evenals later plaats gevonden lal hebbel nadat de

nieuwe etten zitting hadden genomen *V

In lyfBtrattelijke zaken werd gcunaisd door den drost na

ingenomen advied van geconvoceerde etten (eeu uit ieder der

6 dingspelen): de landechrgver trad ook hier ala griffier op.

Waarsidiqnlqk waa er geen appèl op den etatoel

De etstoel vonniate eerst in appèl van vonnissen van den

heer van Ruinen met de buren sedert 1664 in revisie")-

Sedert 1795 was Ruinen in het rechtermke met het overig Drente

vereenigd.

In 1791 werden drost en 24 eiten vervangen door drossarden

raden in den etstoel of in den hove van justitie.

1) QuaUiA, Bydrage, bladz. 77, 79.

*) Gbatama, a. w. bladz. 77.

Gratama, a. w. bladz. 77.

*) ÖR.VTAMA, a. w. bladz. 76, 77.

Gratama, a- w. bladz. 79, Öü.

•) ChuTAiu, a. w. blads. 88. 81
') Gkatama, a. w. Uadz. 82.

Landrecht van Tlronte <ld. 1614 (sla noot 10 op bladz. 16) §§ 20, 21.

») Gbatama, Bijdrage, bladz. BH, 89
W) G&ATAiiA, a. w. Uadz. 89, 90; Maondi, a. w. m 2 bladz. 261.

") MAftMar, a. w. m 2 Uada. 20O--fi62.

2
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1. „Auatellinge van dHr. van dbb Woudb als verwalter-

.nsmnor. 27 Nov^». 17^**. Aftohrift vtm het V$ drost en

S4 etien Terhsikdelde naar aanleidiog van het geïnsereerd beslait

van prinses AiniA, waarb^ de gedeputeerde O. H. tam dir

WoüDB wordt aangewesen om gedurende de ongesteldheid vm
den assessor afvreaigheid van den drost op te treden. i7&8

1 omslag.

9. Aote van garant, waarbf drost en 24 etten elkander vrg-

«aren voor alle schade en onheil, dat hun mocht overkomen,

omdat sg .tegenwoetdioh den ettstoel bekleden «ide die jnstitie

«bedienen volgende onse beroepinge". 1597.

1 stok

NB. Tie regf-st N". 6.

NB. Afkomstig uit 't Staten-Hicliief. Het stuk is ondertoekend,

niet alieea door deu drobt eu de 24 etteu, voomxiver draeu

kottden schryven, nwar ook door den landsehrgver HsyHin» yam

BostüM. Het is gedrukt bg J. 8. Hagnm, Geschiedk. Ovenigt

m, 2, Uads. dS, di.

5. Brief van den stadhouder graafWillbm Lobbwijk aan drost

en 24 etten, houdende toesending en aanbeveling van het venoek
om schadevergoeding van Giobq Soswakis, vroeger op de Schelf-

horst wonende, die uch beklaagt over schade aan agne goede-

reiif door plundering van zijn huis als anderszins, en kwellingen

aan agn liohaam toegebracht, terwgl hg de belangen waarnam
der naburige kerspelen. 1600.

1 stuk.

NB. Het verzoek ontbreekt.

4. „Ovorkompst dos droston mittcn XXIIII etten van de

,,executie der sententiën.'' — Overeenkomst tossoben den drosten

de 24 etten, bepalende:

a. dat wie een „oordeel wint" op het volgend lotting zgn

volledig bewijs moet inleveren, opdat dan uitspraak worde gedaan;

6. (lat, wanneer drost of 24 etteu ecu eiudvonuis hobhen uit-

gesproken en geene exceptie dit belet, de drost tot uitvoering

van het vonnis aal oveigaan en niet nogmaals in deselfde zaak

vonnis zal worden gewesen. 1547

1 drnrter.

NB. Zie T^est JH«, 8.
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NB. Uit de ve»«meling Keyser, aftDgekocbt in 1861; met
potlood gemerkt „9. 8**.

5. Besluit van drost; on 24 etten, dat zij, die in zako panding

of pandkeering begeeren gehoord te worden, zulks op den eersten

dag van hot lotting 's morgens voor 9 uur zullen moeten opgeven,

i Juli 1758. Met achtergeschreven verklaringen van ISsohulten,

dat bet stuk aau hen ia vertoond, Maart/April 1759.

1 stuk.

B, PablicatiÖQ nitgegaaa van den aaseeeor dn de geoonvo-

ceerde etten, den drost met advies dier etten m droet en 24 ^ten.

1081, 1692, 1718.

1 omslag.

T. Minuten (on grossen) der crimineelc scntcnliön, gewezen

door den drost van 't landschap Drente en de heerlijkheid

Ooevorden, na ïngencnnen adviea van geoonvooeeirde etteiL

1649—1748.
1 portefeuille.

•

NB. Aanwezig xya de eententiën dd. 14 Mei 1649 ; 16 Aug. 1657

;

18 Nov. 1678-1688 Nov. 2; 14 Kaart 1693; II Haart, 12 Juni

1694; 29 Oetober, 17 Nov. 1695 ; 7 en 9 Hkiart^ 16 Juni, 8 Ang.,

22 Dec 1696; 13 Maart, 8 April, 2 Juni, 29 Nov. 1698; 10

Febr, 12 Mei 1699; 2 Juli, 27 Nov. 1700; 29 April, 24 Mei,

4 Juni 1701; 28 April 1702; 25. 2G Januari 1703 ; 15 Maart

1704; 7 Februari 170ö; 14 JaouHii i ïüii ; 2ü Febr., 1 1 Juli 1711

;

20, 22 April 1713; 9 Febr., 9 April, 22 Sept., 28 Nov., 19 Dec.

1714; 16 Oet. 171»; 20, 21 Mei, 29 Oct. 1716; 18 Febr. 1717;

31 Mei 1731; l Mei 1733; G Juui 1734; 9 Mei, 26 Juli, 23 Aug.,

20 Sepi, 29 Nov. 1735; 22 Febr. 1736; 7 Febr. 1740; 19 Oct.,

10 Dec. 1742; 10 Nov.. 7 Dec. 1743; 24 Nov. 1744; 22 Juni

1745; 29 Sept. 1746; 16 April 1748.

De seutentiën over 1678—1735 zijn gedeeltelijk geregi»-

streerd in het register vermeld onder N". 8. Hierby een door

den droet onderteekend besluit d. d. 25 Juli 1726 der „criminele

«vergaaderinge" (nl. der geconvoceerde etten), over Woltkb

PiaTaae, Woltkb tam Nes en Jam Harms; met een daarbij inge-

komen schrijven van den drost aan de geconvoceerde etten. Üe

vonnissen, door den drost gewezen overeenkoiustig besluit dier
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vergadering, zyn geregistreerd in het zooeven vennelde register.

Achter in de portefeuitle ligt een afdrak ven het op 27 Janiieri

1761 tegen Amow Lntx gewesen vonnia wegens moord op

JoRANNKs LsDteoKB, 8. 8. mlu. caud. en beroepen predikant te

Homhuicen en Elooeterbnren.

H. Register der oriiiiineele sententiën, gewezen door den drost van

't landechap Drente en de heerlijkheid Coevordcn. na ingenomen

advies van geconvoccorde ettt^n. 18 November 1678 — 1736 Novem-
ber 29; 13 November 1750- 1790 October 26. Voorzien van

alphabetische indices op de vooruameo der betrokken personen.

3 deelen.

NB. Het eerste deel, afgeschreven waareebgnl^jk ± 1770, sluit

niet aan bü het tweede ; doch de serio is reeds in het laatst der

IB"!* eeuw genummerd 1—8. Misschien is men dus met de regi>

stratie der crimineele vonnissen niet begonnen vóór 17Ö0.

9. Information en andere stukken betreffende feiten in Drente

gepleegd, onderworpen aan de kennisnune van den reohter dor

crimineele justitie. 1630—1791.

688 dossiers (ged. gennxnmerd).

NB. Een 1^'st der stokken, in 1*^ bfj de opheffing van den

etstoel (hof van jnetitie) naar Kampen getransporteerd, is aaowesig

(zie N°. 74). De inhond der portefeuilles komt daarmede echter

niet geheel overeen; een afschrift dier lijst, vermeerderd met

wat bovendien aanwezig is, bevindt zich iu de eerstt' portefeuille.

De informatiën, geuoiuen door den drost en den laudschrijver

omtrent de woelingen in Drente tusschen patriotten eu prinsge-

amden (1785—1789), «gn te vinden in N*. 548**** van den conoept»

iaveiktaris dwr dossiers van het Statmi-archief.

10. Bondachrgven van den assessor aan de 6 geoonvooeerde

etten, oorstellende, onder toeiending yan een briefvan Gtodepn-

teerde Staten van Stad en Lande, ontslag yan een in het G-ro-

ningBche tuchthuis geoonfineerde. Met opgesohraven meening der

etten. 1716.

1 omslag.
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11. Concepten van het verhandelde op de lottiiigen (moest

(»d€len geweEen docNr dicwk en 24 ettm) dd. 20 AognslaB 1599»

12 April 1602, 27 Angostiu 1604.

1 omslag.

NB. DeM rtnkken zyn v&a de hand van den landflehr^ver

Hkymrich van Rosbum. Hun inhoud is in müne uitgave d«r<HdeletL

1518— J604 gedrukt op bladz. 402—411 (de redactio der concepten

is soms echter uitvoeriger), 444—451 (docii met iystje der etteu,

aau 't begin en een eedsformulier voor de etten), 465—474.

Een stok der laatste eerie dfaagt tot dareaal opecbrift, gegeven

door Gaspar Monter: f^Minaten van de lantachcyrer Hstmbicb

„VAN RossuM, daervan het pfothoool hiervoren geet**. Zie datpro-

toool in het volgend nummer.

12. Protocol van het verhandelde op de^ lottingen (meest

ordelen, gewesen door drost en 24 etten). 1518—1604.

14 deelen.

NB. Afkomstig uit 't Statea-«rdlief. Uitgegeven in de werken

der Vereeniging tot uitgave van oude vaderlaodsohe reohts-

bronnen. l"" reeks N®. 16.

Ontbreken de jaren 1522, 1524, 1528, 1532—1541, 15üö,

1561—1595; terwijl van andere jaren niet alle vonnissen tot ona

sdkynen te zyn gekomen.

In het deel over 1642 ia ter plaatse gelegd eane onder de

losse stukken gevonden verbeterde redactie van het vonnis dd.

1542. afgedrukt iu de Ordelen uitgave Joosting blads. llö (fol*

l(Jc), dat iu het H.S. was doorgehaald.

La het deel over 1549 (Oi-delen uitgave Juostiug bladz. 215

volg.) is voorin gelegd de ouder de losse stukken gevonden titel

voOT het deelljjet waarop nog eenige aanteekeningen. FoL Ia, dat

ook slechts een half blad groot is, beeft mtaschien met dien latei

één blad gevormd en behoort dan aan het alot van het deelde.

l'd. Minuten van het verhandelde op de lottingen 20 Jnni

1713—1720 November 26; bei oomeriotting van 1721; de lot-

tingen van 1722; het winterlotCing van 1728; het winterlotttng

van 1786; het aomerlotting van 1788; het winterlotting van 1739

;

de lottingen van 1741 en het aomorlotting van 1743.

5 portefeuilles.

NB. Ontbreekt de minute van het verhandelde op het winter-

lotttng van nu. De minuten over J 721—1719 ayn afkomstig
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uit het Steten-Archief (Inv. Magain 22 ^ fol. lOé en 104 a).

Yan de minutea vaa het wiaterlotting van 17S6, waarbjj eene

nota met aanteekening van betuuldc gerechtakosten, ontbredtt het

geregiatroerde fol. 247 - 254, 206—256 verso.

14. Register van het yerbandelde op de lottiogen (meest ordelen

gewezen door drost en 24 etten) over 15 Maart 1609—1791

Juli 13; — en van het verhandelde op de goorspraken over 13

Maart 1609—1612 Febniari 13. — Mewendeels vooraien van alpha-

betisohe indioes op de voornamen der betrokken personen (meestal

de eischers).

66 deolen.

Ntl Het verhandelde op de goorspraken is te vinden: over i'6

Maart 1609 -1610 Februari 28 in deel I (over 15 Maart 1609~ 16 10

April 20) op foL 2—17, 34—46, 63—80 verao; — over 4 Aug.

1610—1612 Februari 13 in deel II (over dienxelfden tp) op

Uada. 1—29, 66-86, 125, 129-182, 143-147, 192-220.

Atpbabetisehe indices viudt men in deelen: III (1612— 1615),

VII-XIX (1826-1664). XXl-LXVI (1G67 1791). DeelLXVl
draagt hot opöchrift: „Laat.stc van dro.st en 24 etten".

Zie voor de overige protocollen van het verhandelde op de

goorspraken en de stukken aldaar behandeld het archief van

den landscbrffver.

15. flVele cn v('rsohoid[en] advisen van rechtsgeleerde" in

zaken onderworpen aan de jurisdictie van den otstod. 1631.

1634, 1644, 1662, 1664, 1702, 1725, 1732, 1735-17Ö7, 1739,

1751, 176b, 1781.

1 portefeuille.

NB. Q«dmltel9k olt 'tStaton-afdUef.

16. Stukkou betreffende op de lottiugen verhandelde zaken.

1630 - 1790.

6 portefenilles.

NB. Zie legeaton N». 1, 2, 7, 8^ 9.

NB. Gedeeltelik uit 't Staten- archief. Hierin ook: rotao gene-

rales** roet aanteekeuing omtrent de Ijetaling van het (ordelgeld),

en minuteele notulen van het verhandelde b\j gecommiktoerdon

van den etstoel dd. 1647.

17. Stokken behoorende tot eene prooedare in ravisie voor

dniet en 24 etien van Maboabbia ViaeoiBiBa weduwe Qoux
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MmsiM tegen de orfgenaraen van den drost Himdrigk db Vob. 1601.

1 omslag.

NB. Zie n^eBton K». 4 en 6.

NB Drie dezer stukken zijn gemerkt B., C.. D.

Op liet lotting dd. 20 April IfiOl word dar weduwe van

Ü0888SN PsTKB MsHS baar eisch in dezea ontzegd.

IS. Uitspraken van gecommitteerden van den etstoel in saken,

bij dat college aangebracht (waarvan enkele in minote)* 1737,

1743, 1744, 1753, 1763-1767, 1769—1778, 1779-1784, 1786—
1788, 1791.

1 portefeuille.

NB. ( ifdeeitelijk uit 't .Staten-archief. By de nnnuten boschreveu

onder N"*. 13 viudt meu soortgemke uitspraken.

In 1759 werden de minttten bewaard by de processtukken

(sie N*. 16 los blad d. d. 1769), en deee uitspraken afaonderlyk

gehouden; die minuten agn echter verloren.

1.9. Stukken utküiustig van gecommitteerden van den etstoel

tot vaststelling der waardeden en het aantal der gerechtigden

in da marke van Yde, en de soheidiauf dier marke. 1664—1668.

Het retroacta d. d. 1637.

1 bundel.

KB. Waaxaohynmk nit *t St»ten-aidile£

20. „Memorie wegens de doorgraevinge tot Meppel gedaeu dcu

.28 en 24 Febmari 1687/' — Verbaal van het verhandelde bij de

oommissie uit den etstoel, benoemd den 16 November 1686, tot

het omalaan der kosten van eene doorgraving bij Meppol en

het overbmisgen daarvan. 1687.

1 stnk.

NB. Waarschynlyk uit 't Staten-ardiiel. De eommisaie heeft de

aaak niet opgelost. Op het lottmg van 7 Juni 1687 was ag weder

aanhangig.

9^1. „Inventaris van 's landtschaps papijren b^ wglen den heer

,landtadtrgver Schiokeaat bevonden den 29 Ootobris 1664.** —
Afsdhrift van de invmitariasen der landachapq^apieren bev<mden

ten sterfhuize van den landschrijverJAOOBSoHlOKILkltT, opgemaakt

in 1664. {Z^^ kwart der 17<>« eeuw;.

1 stok
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NB. Het stak is afgeschreven door den landschapsklerk C. Monter

naar oorspronkelijk stuk, door den landschapssecretaris

J. Rtruuck voor Drost en Gedeputeerden opgemaakt (Conc.-Inv.

Dossiers N«. 626 JJT*)- Ook inventarissen dd. 1729 en 1795

van soortgelyke stukkeu als in den tekst beschreven vindt men
in het Btateii-«rohief.

22. «Lottingscntontien, die afgeschreven dog niet geligt syn."

1714, 1732, 1738, 1739, 1743, 1744, 1761, 17&3, 1764, 1766,

i767, 1769, 1760, 1762, 1764, 1766, 1790.

1 portefeuille.
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II. Archief van Drossard en Raden in den
Etstoel.

(IN DEN HOVE VAN JUSTITIE).

1791—1799.

NB. In het laatst der 1 6'* eeuw bestonden er versdiillende mis-

hrulken. welke het vertrottwen op eene goede recbtspFaak moesteii

schokken. Geljyke oorzaken, als thau.<) belemmerend werken op het

aanbrengen van noodige verbeteringen df^den zich ook toen gelden.

Toch werd eindelijk op 22 Maart 1 789 duur Ridderachap en Kigen-

erfden eene commissie benoemd om bet landrecht te herzien. Aan

deedMe commimii» werd opgedragen, de gebreken, in het recbts-

weaen ingedopen, na te gaan en omtrent de wegnembg daarvan

te dienen van adviea. Op den landdag dd. 22 Maart 1791 kwam
een lütyoerig rapport in, waarbij was gevoegd eene ordonnantie

en eene instructie voor den etstoel. Na met eenige wijziging

bekrachtigd te zijn door de Staten, liechtte ook de Studliuuder

syne goedkeuring duaruau bij schrijven van 24 September 1791.

Ook van bet nieawe reohtMsoUege aou de droat voorsitter zyn,

terwQl wedennn een landaehryver als griffier nni fongeeren.

Doeh het ledental werd beperkt tot 8, voor wier geachiktheid

eenige waarborgen werden geSiflcht. De eerste maal zou de Sted-

houder \'Tije!ijk de leden Ijenoemen, later uit een drietal opge-

maakt door Drost en (iedeputeerden en den etstoel te zamen.

De naam „lottingen" bleef voor de vergaderingen gehandhaafd,

doch het aantal werd tot 2 per jaar beperkt.

De strafaaken aouden niet meer behandeld worden voor drost

OB geoimvoeeerde etten, maar voor het geheele hof, waarvan min-

stena 5 leden tegenwoordig moesten agn} sou een vonnis kmmen
worden geveld,

') Zie hiervoor het in den tekst genoemd rapport en de andere atnkkaiL

ter nke gedrnkt in. den Teg. Staat van Drenthe^ bleds. 180--216.
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De revnrie in bunuwl^'ke zaken werd nader geregeld; sou

plaats vinden ten overstaan van 3 raden en 3 Ürentsche rechts-

geleerden, aan te wycen door de Staten of door Drost en Gede-

puteerden.

Üe afwikkeling der zaken Lield aan tot 11 Januari 1800.

Uit de in "t rapport gegeven toelichting blijkt, dat nien minder

. eene toekenning van andere bevoegdheden beoogde, dan wel eene

regelingf die meer waarborgen n>u geren voor eene goede

recbtapraak.

23. „Ordonnantie en inatractie voor den etstoel der landschap

„Drenthe." 1791.

.1 deeltje (gedrukt).

21. Aauteekcnin^ van liet verhandelde lor buitengewone ver-

gadering van drossard en raden op 30 Augustus I79[8J, waarin ge-

insofeerd is de eed voor den nieuwen landBcbrgver Mr. C. Pothovf,

geteekend door dien ambtenaar

l stuk.

25. „Lntting of prothocol van musives en secreie handelingen/'

— Begister der aecrete resolntiën van en der brieven ingekomen

bij en uitgegaan van drossard en raden. Met inhoadaopgave.

12 Ootober 1791-1794 November 22.

1 deel.

N B. Voorin is geschreveo een uittreksel van het verhandelde op

hef lotting, aangevanjjen op '26 Juni 1792, dd. 10 Juli 1792 (niet

geregistreerd in het ioitiiigsregister hierachter vermeld onder

N". 34} ter aanwijzing van het doel van dit register:

„Is op voorstel van den heere droiaaard goedgevonden en

„gerestdvewt, dat er inkomstig een prothocol van missiven en

„verdere secrete handelingen van den hove, a{ge«mdert van *t

„prothocol der ^epronuntieerde sententiën en verdere publicquo

„aeten, door den landsrhrijver zal worden aangelegt en gehouden

;

„waarin ter meerdere concatenatie van zaken mede zal worden

„geregistreert al 't geen by absentie der vergaderinge voorval-

. „lende door den heere drossard nodig zal worden geoordeelt;

„sollende van dit secreet prothocol aan niemand dan met goed-

„vinden en expres consent van den hove visie veelmin copie uMigen

„worden verleent''.
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SI6. Register der ^Rfsolutiön van de raden iu den ctstoei van

„verschillenden aard''. ^April 1798 1800 Januari 11.

1 deel.

317. Brieven en stukken ingekomen bg drosaard en raden.

24 April 1796-1799 December U.
1 portefenille.

NB. Dese brieven sgn geregistreerd in het register genoemd

onder N*. 28.

Bovendien 7.ijQ aanwezig:

1. een brief dd. 17 September 1798 van den raad van ad-

ministratie en discipline van de gewiipende hurgermaclit te .Meppol

aan Ma. J. U. vak Hossen, president in het juatitieele, die niet

geregistreerd is, doch volgens de chronologisdie. orde geregis-

treerd behoorde te v^n op de (onbeschreven) folio 8 verso mi 9

van het register genoemd onder 28;

2. een brief dd* 14 December 1799 X". 39 van don agent vnn

juHtitie mm den president in het justiticele in Drente, betref-

fende de arrestatie van een verdacht persoon.

Niet aanwezig zijn

:

1. een brief dd. 30 October 1790 van het I. A. li. aan de

Baden ifè. etstoel, geregistreerd in N*. 26 op fol. 96;

2. 2 bjjhigen tot een brief dd. 17 Augustns 1799 van de

Baden tn den bove van justitie van Stad en Lande a/d Baden in

den etstoel, bestaande in

:

H afschrift v/e brief dd. 12 Augustus 1799 v/d schatte van Norch

aan liet Hof van justitie v. Stad en Lande, en

b. afüchrift v/e brief dd. 8 Augustus 1799 v. h. H. v. j. v. S. en L
aan den schulte van Norch, geregistreerd in N". 28 op fol. 89

VS.—90 VS,

3. de brieven m stokken over 1 November — 28 December

1799, geregistreerd in N*. 36 op fol. 104—110.

Register van brieven on stukken fd. d. 24 April 1798—
1799 Docombcr 28) ingekomen en (d. d. 14 April 1796—
17i^ November 19) uitgegaan van drossard en raden

.

1 deel.

NB. De ingekomen brieven zyn achter elkander voorin geregistreeni,

terwyl voor de uitgegane het boek in het midden werd begonnen

en ook deie achter elksnder volgen.
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29. PablioatiSn, oofcifiottlaiD en aaDadirïjvingeD, uitgegaan van

droasard en raden. 20 October 1798—1799 Maart 9.

1 omslag.

80 Minuten van (2) crimineele sententiën, gewezen door dros-

sard en raden op 18 Juli (het lotting vau 24 Juni) 1794 en

23 Mei 1796.

1 omslag.

NB. De seutentiën zyu geregistreerd resp. op fol. 68 verso —
69 en 88 verso — 84 in het register genoemd onder N*. 3t.

Hierby een „BVinnnlier van eed voor de riohtors en miniater'*,

dat zy aan Aobunos Paaw «enpartydige jnatitte (suUen) dóen

„wedervaren" (1796).

Het vonnis in zake A. Paapk dfV 14 Nfaart 1
7'*"> is {jnrfigistreerd

in het register van crimineele sententiën genoemd onder N*. 31

DJ) fol. 69 verso — 70.

81. „Criminele sententiën 4. 1791-1799". — Register

der crimineele sententiën gewezen door drossard en raden.

Voorzien van een alphabetischon index op do voornamen dor

betrokken personen. 12 October 1791—löOO Januari 11.

1 deel.

JS'B. Vau 1 1 Januari 1800 is Hlecbtu 1 vonnis aanwezig, bet daaraan

vooraCsMuid is van 4 Haart (leea Mei?) 1799, avoorgeleaen den

. ,15 May 1799."

SISS. Informatiën en andere ^lukken Ijetretfende feiten in Drente

gepleegd, onderworpen aan de kennisname van den rechter der

crimineele justitie. 1791 — 1799.

118 doBuera (ged. gennmmerd).

NB. Zie de noot bjj N*. 9. De daar genoemde lyst dd. 1799 bevat

ook de hier omschreven stukken.Een afschrift dier iQst^ vermeerderd

met bovendien aanweiig ia, bevindt lich in de eerate

portefeuille.

SS. Minuten van het yerhaadelde in niet-onmineele saken op

de lottingen Tan drossard en raden op 5 Maart en 18 JttU

1792, op de lottingen van ld—Sé NoTember 1794 en yan Nor.—
Deoember 1796 (fimgment), en op 11 Januari en 27 Febroari

179a
1 portefeoiUe.
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NB. Ook is aanwezig de aanhef der minate van het verhandelde

cfp 't loUingf van Juni t796, alleen vermeldende den tekrt der

leerredet waarmede de predikant het lottïng inwgdde; en

verder eene „Kota generalis" van het lotting van November 1791

met aanteekraing omtrent de betaling der gerechtelgke jura,

34. Register van het verhandelde in niet^crimineele naken op
de lottingm van droesard en raden, en bij gecommitteerden

adhoc van hunnentwegen. Voorzien van alphabetische indices

op de voornamen der eisohers. 23 Kovembo: 1791—1799 No-

vember 1.

6 deelen.

SS. Ghravamina en salvatiën in civiele zaken in revisie be*

handeld voor den etstoel, bg dat college ingeleverd en behan-

deld op de lottingen van Jtini en November 1797; entwee
stukken overgelegd op het lottinir van November 1798.

1 omslag.

80. Twee kasboeken van den advocaat Mr. H. J. Cabsten,

met posten resp. over 1767— 1789 en 1764 - 1788; na zijn dood

(Mei 1789) gebruikt door (zgn zoon?) den advocaat Mr. H. C.

Cabsxsn tot in 1799.
2 deelen.

NB. D^e boeken ziiin misschien afkomstig van den Iand8chr\jver

Mr* C. £. Camtih.

Zooela uit aommige poaten blgkt, beaat Mr. H. J. Cabstim

verschillende kasboeken (waarnaar verwezen wordt): R, S, T 1*,

waarbij uatuurlljk een T 2* behoord heeft Volgens eene vergelijking

der posten dezer beide boekeu is dut in langwerpig folio S
betiteld geweest: in het iolioboek woitlt op bladz. Ö02 verwezen

naar 8 p. 67 en op blads. 623 naar 8 p. 141 en 142, wat wyat

op het langwerpig Iolioboek. Behalve deae posten, die uit S

vervolgd werden in het andere boek, ts dit ook het geval met

de poet op folio 69 in S en bis* 542 in het andere boek, dat

dus jonj»er is dan S eu daarom vermoedelijk T •2'* zal zijn; im-

mere in beide boeken zijn verwijzingingen naar R, waarmede

geen van beide boeken bedoeld is, terw^l het als T 2" genoemde

begint met l^s. 401, wsaraan dus een ander boek moet voor-

afgaan (T 1', genoemd op blads. 409 van het Iolioboek).
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111. stukken behoorende tot het archief

van het Oerechtshcvf der BataaHche Reiwbliek In het

Departement van den Ouden Usel

oorsoover sjj in 1802 sïjn oveiigeiioinen door den secretans

van den (toen henielden) etetoel van Drente, ala mishutend

betrekking hebbende op Drentaehe saken.

1790-1802.

NR De etaatBregeling vtsa 1796 verdeelde in art. 8 bet grond-

gebied der Bataafsche Republiek in 8 departementen en adireef in

art. 279 voor, dat iu elk dier departenieuten zou bestaan een dcpar-

t^Tiicntaal gerechtshof, ter behandeling z.*x)vvo! vnti erimiueele als

van civiele zaken. Met Overysel zou iJreute ressorteeren onder

bet gerechtshof van den Ouden IJuel. In aahsluiting daaraan

werd het ooilege van den draoaard en raden in den hove (de etatoel)

in 1789 geachorafc ^ fnnotie van landaohr^ver bleef echter

beataau; bij besluit dd. 1 Juli 1798 van het Int^^rniediair Uit-

voerend Btrwiud was Mr. C'. INjthokk tot die betrekking geroepen

(brief dd. 8 Augustus 17d8 van den agent van justitie aan den

president in 't justitieele van bet lotermediair Administratief

Bestuur van Drente).

Nietfeegenataande in IBOI bepaald werd, dat „het landachap

^Drenthe vereenigd (aoa) blqven met het voormalig geweet Oveirga»

,aeP tot éen departementen dat „de gerechtshoven der voormalige

, gewesten dor/.elver pla;it.s hebben lic jur^'^Hetien (/.ouden) Itehouden"

(Staatsregeling löUl artt. 21 eu 81), hoeft twh in 1S()2 Drente,

weder een eigen hof gekregen. Het nieuwe hul ontving toen alle

atukken betreffende Drentache laken, ingekomen by of behandeld

*) Hefe heeft ecihter nog enhde loopende aaken ^ssdaan in 1800.
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vnor liet departonientaal gerechtshof eu afschrift vande uitgegane

stukken en besluiten.

S7. nOopie Tan 'shoves civile raaolatidii, Drantadie zakeD

.specterende. 2 deelen." — „CJopia der civile reeolnÜën Tftn het

,gerechtohof der Bataafsohe Bepublioq ia het departement van

„den Ouden Yssel, voor zoverre dezelve betrekkelgk zgn tot de

„landschap Drenthe." Met chronologischen index op de zaken

en alphabetischon index op de namen der betrokken personen.

31 October 1799—1802 November 22.

2 deelen.

N'IV flet eerste deel is voor afschrift gewaann^rkt door den

iuugeerend griftier het gerechtshof F. U. Kakbbr.

SA. ,Moinbei8diapB-lgBten van Drontiie.**^ Opgaven min-

derjarigen en daarover aangestelde en beëedigde voogden over

1797— 1802, bij het departementaal gerechtshof van den Ouden

IJsei ingeaonden door de aohulten van Drente. 1799—1802.

1 portefeuille.

NB. De opgaven werden inpjezonden naar aanleiding der pu-

blicatie van Gecommitteerde llepre.sentantan van Drente dd.

21 November 1796 en overeenkomstig aanschryviugeu van het

hof dd. 28 September 1800 en 30 September 1801.

De meeste Igsten loepen over 1799—1801, sleehts enkele op'

gaven over 1797, 1798 en 1802 egn eanwemg.

^Copia van 's hove.s criminelo resolutiëa, Dreiitsclie üakon

„specterende. 5 deelen. ' — ^Copia der crimineele resolutiën van

^het gerechtshof der Bataafsche liepublicq iu het deparlomeut

.van den Ouden Yssel, voor zoverre dezelve betrekkelijk zijn

„tot de laadaohap Drenthe." Met ohronologischen index op de

aaken en alpbabetiadien index op de namen der beklaagden.

10 October 1799-1803 November 15.

b deelen.

NB. De registers sgn voor afschrift gewaarmerkt door den fun-

geerend griffier van het gerechtshof F. H. fUana ; het deel, dat

oorspronkelijk eindigde 21 October 1802 en toen gewaarmerkt werd,

is verder vervolgd over 'il Oct«l»er— 15 November 1802, waarna

dit laatste gedeelte gewaarmerkt werd door deu tungeerend grif-

fier Jac. Tixbobl.
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In deze reöoluti»"ii vindt men de iiesluiten in crimiueeie zakea

en de niet veroordeel ende sententiëu.

40. „Originele voordraL'ten van den procureur-generaal en rapor-

.ten, .specteronde criminele zalien." — ,Originele voordragien

,van den procureur-generaal en raporten behorende brj de crimi-

,nele rcsolutiën tot Drenthe specterende," ingediend bij hot

departementaal gerechtshof van den Ouden IJuel. 14 October

1799-1802 Ootober 26.

^ portefenilleB.

NB. Be rapporten egn opgeetold door geoommitteevdeit edboc

uit het hof.

41. Brieven van het rijksbestuur (den agent van justitie, het

staatsbewind en den raad vau oorlog der Bataafsche Republiek),

ingekomen het departementaal gerechtahof van den Gaden
Ueel, betrefiende Drentsche zaken. 8 Febraari 1800—1802 Jnli 16.

1 omslag.

42. Brieven van departementale besturen en gerecljtshoven,

ingekomen bij liot departementaal gerochtfihof* van den Ouden

IJsel, bf^treöende Drentsche zaken. 22 Februari 1800—1802

October 12.

1 omslag.

43. Brieven van verschillende steden, ambtenaren en coUegién,

ingekomen bij hot departementaal gerechtahof van den Ouden
IJsel, botrefiende Drentsche zaken. 25 November 1799—1802

October 23.

1 omslag.

44. «Missives en berigten van den prasident en landschrijver

,van Drenthe" aan het gerocht-sliof der Bataafsche Republiek

in het departement van den Ouden IJsel. 17 October 1799^1802

Ootober 22.

1 portefeuille.

NB. Hierbij

:

1. een ver/oeksehrift met begeleidend schrijven dd lf> Februari

1800 van „eeuige 8teitigere^.;ti^de burgers vf\'^^ Meppel" aan het

gerechtshof, om continuatie van den laudüuUnjvor Mr. C. Potuoff

ju syn ambt, waar de etetoel «by deoreet van het Vertegen»
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,woordigent Lichaam des Bataafschen Volks is vernietigd"

(bij besluit dd, 25 Februari d. n. v. willigdf! het gerechtshof dit in);

2. (HMi schrijven dd. 6 Maart ItiÜÜ van den kapitein-geweldiger

te Assen H. A. Grosman.

4i5. „Requesten en berigten van particulieren in Drentscho

,zaaken," ingokomen bij hot drpartementaal goreclitshof van

den Ouden Usel. 30 April 18<J(J 1802 AugOBtoB 20.

1 portefeuilie.

49. »Copia vaa *s hoves uitgaande briefen, Drente specte-

^xende." — «Copia aitgaando brieven." — Register der brieven,

nitgegaan van het i,'f>r<M htshof der Bataafsche Republiek in het

departement van den Oud<>n IJsel, met betreikking tot Drenteche

zaken. 3 October 1799—1802 October 29.

1 deel.

NB, Dit register ia voor aischrilt gewaarmerkt door den fungee-

rend griftier van het gerechtshof F. H. Raebrr.

47. Minuten der besclnkkingon door bet departemeotaai ge-

rechtshof van den Ouden Usel genomen op requesten, door per-

sonen uit Drente ingozonden of betreflfende zaken in Drente

voorgevallen; met vermelding van den inhoud dier requesten.

14 December 1801—1802 Mei 3.

1 orasl ag.

NB. De minuten der htjsclakkingeu over IH September ItitX)—
1801 November 18, ook gerefriatreerd in N*. 48, ontbreken.

4H. „Register der appoinotementon op requesten over 't voor-

„malig i:o^xes\ Drenthe." — Register der beschikkingen door het

departementaal gerechtshof vau den Ooden Ysel genomen op

requesten, door personen uit Drente ingezondtM! of betreffende

zakou in Drente voorgevallen; met vermelding van den inhoud

dier requesten. 18 September 1800—1802 Mei 3,

1 deel.

Stukkon botroffnnde de Drontsche crimineele zaken, waarin

door het departementaal gerechtshof van don Ouden Ysel ver-

oordeelende sententiën zijn gewezen; met de minuten dier sen-

tentiën. 18 November 1799-1802 October 28.

21 dossiers.

8
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NB* De ••ken en ób daarin gewezen sententiën ontvingen een

nummer naftr de volgorde, wiuu-in zij in het uittreksel uit het

register der crimineele scntenf ' n fN". óü) zijn geregistreerd.

Aanwezig zijn de stukkeu en de minuten betreffende de zaken

N«. 1—4, 6—9, 12—25.

50. ffCopia der criminele sententien, Drente spec^erende." —
„Copia criminele sententien." — Uittreksel, voor zoover betreft

fi^pd» 'tineerden uit Drente, van het register der veroordeelendo

( [niinflele sententiën, gewezen door het departementaal gerechts-

hot van den Ouden Ysel. 18 November 1799-1802 October 28.

1 deel.

NB. Dit uittreksel is voor afschrift gewaarmerkt door den fun-

geerend griitier van 't gerechtshof F. H. Rabbkr.

51. nOopia der criminele rotle, Drentiohe gedagraarden speote-
'

„reade.** — «Copia erinunelerolle." — Uittreksel, voor Boover

betreft gedagvaarden uit Drente, uit de crimineele rol voor commis-

sarissen uit het departementaal gerechtshof van den Ouden Ysel

met betrekking tot niet verBohemea gedaagden. 29 October

1800-1801 JuU 1.

1 deel.

SSSt. «Copia Tan 't memoriaal dergavangeaen. 1799—1803".

—

«Memoriaal der gevangenen betarekkelgk de landaohap Dmitlie*\ —
Protocol, bevattende aanteekening der personen uit Drente

overgebracht in de gevangenis van het departementaal geieobta-

hof van den Ouden IJsel. volgens opgegeven besluiten; met
opgave (Ier omtrent hen door het hof genomen beschikkingen.

1799— 1Ö02.

1 deel.

SS. ^Pleit-notulen van 't hof van justitie te Campen over

„de jaaren 1800 en 1801". — Minuten der vonnissen door

gert^elitsbof der Bataafsehe Republiek in het departement van
den Ouden l.Isol gewezen in Droutsohe niet-crimineele zaken.

12 Juni löOO — 1802 Mei 3.

2 portefeuilles.

NB Dtv.e vonnissen zyn geregistreerd ia K*. 54. Niet geregis-

treerd zijü de minuten dd. 3 Mei 1808.
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Ontbreken bij de minuten die dd :

26 Juni IbUO (Ma. J. C. van itoüSBN ca. J. Riktbebobm c. a.

te Ruinen) geregistreerd fol. 7;

31 AnguBtoB 1800 (requort L. Yos) „ „ 11;

21 AugaitaB 1800 (eantraet v«n 6«m-

kindschap ens.) ^ „ 12.

23 September 18()0, 10 Maart en 90
Juui («peciticatiën van kosten) „ resp. „ 36, 71v8.,91v8.

Bij de minuten van het lutting dd. November 1801 ligt. eeuo

„rota geueraiiti'^, bevattende opgave der partyen in de verschillende

procedurea, gesplitst naar den aard der procedure (panding, con-

tndiette ens.).

114. «Protiiocol Taa oivile lottingct-mken over het voormalig

„gewest Drenthe, ge)ioudeti by het gerechtshof der Bataafsche

^Hepublicq in het departement van den Ouden IJssel, begin-

,nende met de lotting in dato don 12 Junij 1800, ingeTolge

„'shoves notificatie van den 5 Meij 1800 binnen Oampen aan-

„gevangen,'^ — Register der vonnissen gewezen in Drentscho niot-

crimineele zaken. V'oorzien van een iiuJez op de voornamen

der eiachers. 12 Juni 1800—1802 April 8.

1 deeL

59. „Originele voordragten Tanden prooarenr-g^neraal en rap*

„porten, speeterende dvtle zaken.*' —> «Originele voordragten van

,den proooreorogmeraal en raporten, behorende de etvih

„reeoliLtiön tot Ürmthe speoterenda^ 4 November 1799—1803

Joni 28.

1 portefeuille.

NB. Achterin ligt een gewaarmerkt extract uit de notulen dd.

22 November 1802, van bet gerechtshof der Bataafoche republiek

in het departement van den Onden IJwei, inhondendeeennqpport

over een brief van den landschrijver Mr. C. Pothokk (betreffende

de regeliiif^ van den lioedel van Hrkdrik Evkrs); waarbij de

brief van Pothofk dd. 5 November 1802 en de opdracht tot rapport

dd. 10 November d. a. v.

M. .Gbavamina en ealvatiftn van de lotting van Jany 1800."

— Beteekende dagvaardingen voor en gravamina en aalvatién in
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«

niet-crimineele saken, aan het geredhtshof oyetgegeven op het

loitiiig dd. 12 Joni 1800.

1 portefeuille.

• NB. De gravemina ea aalvatito ayn in dorao genummerd 1,

8—7, 11, 18.

S!7. üitsprakeii, dow geeommitteerden Tan het departementaal

g«recht8lK>f vao den Oaden Teel geweaen tnssohen litigeerende

partgen uit Dfente. 6, 10 September 1801.

1 omslag.

58. „Begister vaa oommiaaoriale oitspraken." — „Begisteraa
„oommiMoriale uitapraken, welke door 'shores gecommitteerden

„toMcheii litigerende partgra in het Toormalig geweet Dr^the
„worden gegeven'* 5, 10 September 1801.

1 deel.

NBi Dit register ia „aangelegd volgens 's boves resolutie \ ui I n

„T"*" Sept«ii)ber 1801", .t-en einde in eventum, in cas d'appel, dos

„te beter van dier<{elyke gew^sdeü door den commissoriale rechter

„gegeven, kan cünsteren,**

59. „Diverse zRakt^n, geseponeerde stukken etc, tot Drenthe

„specterende^', buhaadeld door het departementaal gereobtahof

van den Oaden Usel. 1800—1802.

1 portefeuille.

NB. Het doel der veraameliug is niet volkomen duidelyk, waar

ook hierby brieven en requesten gevonden woi-den.
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IV. Archief van den Etstoel van Drenfe

1002—1811.

NB. Had in 1799 het ooilege van droesard en raden in den hove
van Drente plaats moeteu maken voor het departementaal ge-

rechtshof van den Ouden ld nel , vry spoe(^ig werd ingezien het

bezwaar, dat eeuzellde college zoude moeteu rechtspreken naar

zulke afwijkende ^laudHwetteu." Daarom besloot het depariemen*

taal bestuur vau Over\jsei (op 21 Juni 1802 in de plaats ge-

treden van bet gelyknamig beatuur van den Ouden Uael) dit

beswaar te ondervangen door het echeppea van ween departe-

Rmentaai haf van justitie in Overysael, litting houdende te De-

, venter, e» een etstoel in Drenthe, residerende te Assen." Bij

publicatie dd. 22 Koveniher 1802 werd de installatie van beide

colleges HHngekoudigd op 2H d. a. v. Keeds op 9 September 1802

had ^noemd departementaal bestuur voor den etstoel erae in-

•tmctie vasl^seeteld.

De etstoel zou bestaan uit 1 president, 6 raden, 1 procureur-

generaal en 1 secretaris. \^)lgens art. 8 der instructie bleef aan

den etstoel opgedragen ,de administratie van alle civile en cri-

„mineele zaken in het voormalig land>*ehap Drenthe (stad en

„heerlijkheid Coevordeu daaronder begrepen uls van uudo) en ter

^eerster instantie aUe aedSn, in zaken het voonnaUg Drenthe be-

«treffende, waaxin bet departmnentaal beetuur of de plaatsel^fke

„bestuuren aldasr als gedaagdens worden aangesproken; alsmede

„de judicature vnn de zogenaamde gepriviligeerde zaken, be-

„vorens door het college van drost en gedeputeerden geëxerceer^l

„geweest, volgens de manier vau procedeereu, daaromtrent ge-

„bruikei vjk of nader, op voordragt van de etstoel, vast te stellen.**

Beviste sou toegelaten z\]n in seergewichtige civiele saken. Wan-
neer de gevoelens van de leden van den etstoel niet eenstemmig

waren, zou hiervan aanteekeuing gehouden worden in een „niecreet

„register.... tei* kennis des rnads." In revisie zoutlen .S leden van

het departementaal hot met 2 leden viui deu etstoel voimis w^zou.
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Geen definitief Toonis soa worden gewesenf trasü mioBtens 5
leden tegenwoordig waoren.

Bij staking vnn stemmen wordt de nnk tot de volgende sit-

tmg uitgesteld. 8taken daii de stemmen weder, dan wordt in

crimiueele zaken en civiele zaken beneden ƒ500.— ,,|>ro reo ge-

aConcludeerd ,iu civile zaken van gewigt echter zal in zulken

«gevftUe door de etotoel .... ier «fdoening worden opgeroepen

«een der kundigeto Drenthecfae ooatumieren en alsdan bq meei^

^derheid geconcludeerd worden."

,Al!e requesteu nan de etstoel ingeleverd, alle voorstellen der

„leden, ullo. voordragten van den procureur-generaal en in het

,algemeen alle inkomende stukken, wanneer daarop geeue on-

,middelijke dispositie of afdoening wordt vereischt, worden tot

„een voorloog <mde»oek geateld in handen van een <rf meer
„commiBBariaBaa", Ook de 1^'fatrafifolpe vonnissen louden «ten

^overstaan van commissarissen worden uitgevoerd."

Ëindel\jk zou ,,de etstoel voor zoverre de justitie betreft,

^acbt geven, dat de sciiultessen en suppoosten in de carspelen

„derzelver pligt betragten," en voor den secretaris en verdere

bedienden insfemetiCn maken.

Voor den proonreur-generaal «telde bet departementaal bestuur

taveais eene instructie vast. H\j zou zyn „de hoogste openbare

„aanklager in crimineele zaken en als zodanig verpligt alle

„mogelijke rechercbt'8 te doen naar alle misdrijven". Gaven de

informatiën z. i. aauieiding tot een gerechtelijk onderzoek, dan

deed hy onder kennisgeving zyner wetenschap schrifteiyk verzoek

san den etstoel of commissarissen om ter sake, ten overstaan van

de betrokken plaatsel^ke gerechten of van ooronuasariasen,

getuigden te hooren. Werd dit toegestaan, dan gaf de prOCOreur*

generaal last UA het getuigenverhoor, waarvan hij Je vraagpunten

aun de commissarissen meedeelde Meende hij dan genoegzame

bewijzen te hebben verkregen tot het instellen van eene crimi*

neele procedure, dan droeg hy dit aan den etstoel of dsoomnia-

asrissen voor onder overleggbg van aUe stokken. Werd «decreet van

„apprehensie" verleend, dan sorgde de procureur^generaai wederom

voor de nitvoering, en gaf den commissarissen wederom de vraag-

punten op. Over ont.«ilag vun den aangehoudene besloten wederom

de commissarissen, op voordracht van den jirocurour-genenud.

Eigenaardig is art. 17 : „De procureur-generaal en couuni:isarisseu

„zyn gehouden, even aoveel werk te maken om de beschuldigden

„te ontlasten en derzelver onschuld te ontdekken en te doen
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„blyken, aU Om dftselveD tot confoaie o£ convictie te brengen".

Na afloop der verboorea dimde de procureui^eneFaal dan sijn

eiacb en ooncluBie b(j deo etatoel in, vergeaeld van alle stukken

met een inventaris daarvan.

Eindelijk was de procureur- uen oraal verplicht, aan den etstoe!

kennis te geven vaa alle ^civiele delicten", by den drost aangebracht

en door dezen een jaar lang onvervoigd gelaten.

Bq de invoering in 1811 van de Franadae wetgeving in Drente

werd de etatoel opgeheven en de rechtspraak ingericht naar

fVansch model

A. .Samenttellliif van den etstoel, huishoudelijke saicea,

inventarissen.

M. «Prothoool van eeden en instmotifin, alleen betrekkelgk

„tot de leeden van den etstoel, derwelver ministers en verdere

,gc^mployoerden.s, aangelegt by (\v prectie van den etatoel in

«dato den 26* November 1802 1802^1811.
1 doel

NB. De eedülormulieren vour de uuturis^eu, den cxinnmics-trans-

lateur en de advocaten zyn door die ambtenaren onderteekend.

•1. , Diverse instructiën voor regtelijko ambtenaren."

tf. Inatructif'n voor don secretaris bij den etstoei dd. 2ö Nov.

1802 en 20 Jauuan 1806. 1802, 1806.

1 dossier.

NB. Van de instructie dd. 1806 is aanweaig een gewaarmerkt

eiempiaar en een afschrift.

h. Minute der instructie voor den klerk bij den etstoei. 1802.
I stuk

c. Stukkon betreil'ende do werkzaamheden ter secretarie. (1802?).
1 omslag.

Nli. Deze stukken bestaan uit ecu voorstel vau D. van dkk VVijck,

dut de secretaris indices vervaardige op .alle onze prothocoUeu";

opgave der voor verschillende verrichtingen te heffen gelden;

formulieren (ook van elders) en aanteekeningen.

d. Ifinnte der instructie voor den deurwaarder bfj den et*

stoeL 1802.
1 stuk.

e. Minnte der ginstmotie voor de boodens van den etstoei.*' 1802.

1 stuk.
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Oonoepton d^r inatruotiöa toot den kapitein-geweldiger, sgn

sabstitaat en Terdere sappooeten en Toor den cipier. 1802.

1 doBBier.

NB. Dexe instructien v-tt ontworpen do<>r den procurour-geoerui

ingevol<Te hij<^evoegde opdracht van en mei begeleidend aohrgven

toeuezdiiden !u\n don ctHtoel.

ï)& concepten zijn voorzien vau wyzigingeu van de hand van

den secretarie van den efertoet; voonoover dese rtukken zi^n

ingekomen by den procareur-genenudf sjjn dun met de overige

••n den etetoel teroggeKKid^.

g, ICnnten der instractiAn Toor den kapitein-geweldiger, agn

Bubstitunt en verdere suppoosten d d. 1802 en 1807, en der

ampliatiSn d. d. 1806 op de instructie van 1802. 1802, 1806, 1807.

1 dossier.

N'B. Hierby een tweetal brieven van den landdroet over de

instructie.

h. Minate der instructie voor den cipier bij den etstool. 1802.

I stuk.

t. Mitiute der aanstelling, door den etstoel van Drente, van

een scherprechter. 1803.

1 stnk.

j. Ongewaarmerkte afsdiriflen van instmotifin d.d. 1755 voor

de led«a en beambten b^ het provindale hofvan Stad en Lande.

O. 1800.
1 omslag.

6S. Instructifin voor den kapitein-geweldiger, a^n sahstitnut

en verdere suppoosten, vooraien van opgeschreven of bijgevoegde

verklaringen van den president van den etstoel omtrent do eeds-

aflegging van genoemde ambtenaren op hunne instractie. 1802/3.

1 dossier.

NB. Hierby een uittreksel uit de beshiiten dd 2fj X<»veinV)or 1^02

van president en raden, \'»aariü opgenomen is eeu uittreksel uit

de besluiten dd. 17 November 1802 van 't departementaal bestuur

van 0ver\j8el, regelende de jaarwedden der ,.bediendea8 en

suppoosten" bg den etstoel van Drente; en een brief dd. 20

Febmsri 1806 van den kapitein-geweldiger tun president en

raden, verzoekende eene acte op zegel van «(jne aanstelling,

onder mededeelinü. dat de bedienden ook geen acten van

stelling ontviiigcu eu dat zyu tractement / ^löO bedraagt.
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UB. L^st der solludtanten naai de vacante plaats van suppoost

den etstoel; met 2 stnkkea betreffende eoUidtanten. 1806.

1 omslag.

M. Aftohrift der iastrootie voor den cipier, met yerklaring

der eedsaflegging als soodanig door Jak Ebbnbt. 1803.

1 omdag
NB. Het afechn'ft is gewaarmerkt door Mr. P. HorsTBOX De

presklciit vun den etstoc! Mr. W. H. Erkknswijk, die de verklaring

algal, noenit Jas Kri:nüt „aaogestelde cipier van 'setstoels ge-

„vangenmen te Assen".

05. Uittrf'kspls uit de registers der besluiten van presidenten

raden betretieude de vergaderzaal, de vcrplichling der loden tot

het wonen te Assen eu het zegel van den etstoel, 26 Nov. 1802

—

1803 Aprü 19. 1802/3
1 omslag.

06. „Rakende de besoigues over het reglement van orde voor

,den etstoer\ — Stukken afkomstig van de commissie uit den

etstoel tot het ontwerpen van een regt«nent van orde voor den

etstoel. 1802
1 doader.

NB. Op 29 November 1802 beaoomde de etstoel uit zijn midden

rcnc commissie voor boveDgenoemd doel, op 7 üecember bracht

deze een ontwerp ter tHt'el,

97. „Papieren betrekkelijk de remarques op de consept regle-

„menten van revisiën en geprivilisoerde zaaken — Stukken

betreffende de vaststelling door den etstoel, in overleg met de

nornraissie van politie >m justitie in Overijsel, van reglementen

betre tiende de wijze van jjrocedeerea voor den etütoel in revisie

en voor geprivilegieerde zaken. 1803/4.

1 dossier.

ÖH. „Generale Rolle d. 1 Decemb. 1806 *' - ilota generaliH van

het lotting van Dec 180G, met aanwijzing van de rubrieken,

waartoe de verschillende zaken behooren. Met lijsten vau: onaf-

gedane commissoriale zaken rakende het civiele, requesten com-

missoriaal gemaakt, onafgedane comnussoriale aakm rakende de

litigiease, l^st van commissarissen in orimineele saken en orimi'

neele saken oommissoriaal gemaakt. 1808.

1 dossier.
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M. Miottieele «Deolantien van traotoneiitoii voor de leeden

«van den etatoel, derselver ministers en bediendwiB" en haone
emolamenten over 26 November 1802— 1807 Jnni 30, grooten-

deels met de minutm der begeleidend o brieven en met bereke-

niDgen en kwgtingen voor de uitbetaling. IdOB— 1807.

1 portefeaille.

NB. Dese decUfatitn sgn doerden etstoel ieder kwartaal ingeeon-

den ftcbtereeiivo1,u;eDs bg het departementaal bestnur van Overijsel,

het landschapsbestuiir van Drente, den minister van justitie

en politie vaa dea koning vaa iJoUand en den landdrost van

Drente.

De eocete declaratie loopt over 26 November 1602—1803

Maart 81. De dedaratifin tot SI Deoember 1806 sijn genum*

nerd 1— 16*

Voorin ligt eeu opgave der tractementen en emolamenten, die

door de in den tekst genoemde ambtenaren worden genoten.

70. Kwijtingen voor de presentie-gelden over 1 Juli 1806—

1810 December 31, door president en raden in den <?tstoel ont-

vangen oit banden van den secretaris bq dat college. 1806^1812.

1 omslag.

NH. Ontbreken de kwijtingen over 1 Juli— 81 Dpceniher 1H08.

De uitl)etaling der presentiegelden voor l Juli IHlKj geschiedde

op de kwytingeu voor de tractementen vermeld in N**. 69.

Tl. Minuten der rekening en verantwoording van de admini-

stratie, over 26 November 1802—1806 December 31, door den

etstoel van de gelden, hem toegertaan voor huishoudelijke uit-

gaven en crimineele justitiekoeten; minuten der begeleidende

brieven. 1803-1807.
1 portefeuille.

NB. Deze vernntwoordingen werdeu door deu etstoel ieder kwar-

taal ingezonden achtereenvolgens bij het departementaal bestuur

van Over^sel en het landsehapebeBtnnr van Drente.

Do eersto declaratie loopt over 26 Maart 1802—1803 Juni 30.

De stukken zyn genummerd 1—16 10 ie niet de minute

doch de , Laatste rekenius eu verantwoording van den afgetreden

,isecretari8 hij drü etstoel Mr. 1'. lioKariDK, wegeiiü de adniini-

«stratie der iniishoudelijke km vau dat coUegie, aanvang nomeude

October 1804 en doorloopende tot en met ultimo July 1805",
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met de daarbij behoorende bewijsstukken en begeleidend achry-

ven dd. 14 Angnataa 1806 dwa Mr. P. HomaDv aan preaident

en iaden tngeaonden. At^teiaan liggen de minuten van 2 brieven

dd. 1806 van den etstoel aan hel landadiapabeatuur, verzoekende

ordonnantiën van betaling om gedane uitgaven te dekken.

7d. Rekeningen en kw^Ungen voor president en raden, den

proooreur-geneffaa] en den klerk, en enkele andere stukken, be-

treffende de adminiatratie door den etatoel van de gelden, hem
toegestaan voor huiahoadel^ke uitgaven en onmineele justitie-

koaten. 1802-18Ü6w

1 omslag.

79. «Dubbelden van gequiteeirde rekeningen aan het bestuur

„toegeaonden** ~ Namens het departementaal bestuur van Over-

gsel gewaarmerkte afschriften van de rekeningen der huishou-

del^ke uitgaven en crimineele justitaekosten van den etstoel

van Drente, over 26 November 1802—180é September 80.

1 portefeuille

NB. Deze rekeningen werden door den etstoel ingeaonden b(j bet

departementaal beatuur van Overijsel, door dat bestuur goedge-

keurd en voor afschrift gewaarmerkt toegeaondeu aan den etatoel.

74. ,Inventsris(8en} van prothoooUeo, stukken ena. voorhanden

.
«ter seoretarie van den etatoel van Drenthe, toen dexelve is

iihersteld geworden in den jare 1802 . . 1802

1 deiel.

NB. De boitentitel vervolgt ten onrechte : „vermeerderd met

„hetgeen boofdzakelyk ia bijgekomen sedert gemelde herstelling

„tot ium (Ie invoering der Fransche inrij^tinpen i'f de tinale

«guppressie van den etstoel of het hof in het jaar 1811". De
inventarissen zyn niet vervolgd na 1802.

75. Inventarissen der meubelen en archieven, aanwezig in de

localen der Recretarie van het giereohtshof van Drente b^ agne

ophemng. 1811.

1 bundel (aaneengehecht)
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B. Ntttulen «n bMchikklncra vao den etstoel, brieven.

SB. Dc zooienaamde criniineele resolutiën bevatten wel strafvon-

nissen, doch shM'lits van i^eosfiling en dergelijke. Vonnissen van

verbanning, gevangeais, tuchthuis enz. werden gerekend tot de

crimineele sententiën.

De civiele resaluCiSa bevattoo ook saken van meer hiuahonde'

Ijjken. aerd en meer algemeene notulen. Zg i^n daarom g^laatat

vóór de orinuneele reaolatiBii.

74». Minuten der civiele en criiniueele resolutiën en van de

eppomtementen op reqaesteu, genomen en gegeven door president

en raden; met bijlagen. 26 November 1802—1811 Februari 28.

25 portefeuilles.

NB. Deee notulen en beachlkkbgen syn geregiefaeerd in de

registers vermeld onder N«*. 77, 81 en 99.

Bg enkele notulen kladaanteekeningen van den flecretaria.

De eerste stukken lyn in dorso genummerd 2—5, 7, 9—25;
daarna werd de nummering opgegeven. N*". 1, 6 en 8 zijn ex-

tracten uit de Ijpsluiten van het departementaal bestuur van

Over^jsel, bewaanl by de stukken van dat bestuur ontvangen

(fnv. N«. 90).

Ais bglagen agn aanweaig de met ,fiat insertio" ala aoodanig

aangewezen stokken, voor zoover ze niet elders bewaard werden.

Enkele minuten en bijlagen ontbreken; eene l^at daarvan ligt

in de eerste portefeuille.

77. Register der civiele reaointien van president en raden;

vooraien van alphabetisohe indices op de namen dw personen en

op de aaken. 26 November 1802 - 1810 October 22.

3 doelen.

NB. Voor de resolutiën dd. 26 November 1802 is in desl 1 afge-

schreven een extract uit de besluiten dd. 27 October 1802 van

het departementaal bestuur van Overijsel, houdende vaststelling

van den dag der installatie van den etstoel op 26 November d.«. v.

Deel H niifst den index.

Zie de uiiuuteu van deze registers ouder N^. 76.

79. Minnte van den alphabetischen index op de namen der po*'

sonen en op de aaken, vermeld en behandeld in het eerste register
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(over November 180S—1805 Ootober) der civiele resolatiën van

prendent en nuleo, vermeld onder N^ 77. (1806?).

1 portefeuille.

NB* Deee minute is gelijkluidend aan den index in genoemd
register. Misschien ia het de minute van het genenal register.

70. „'^Teneraal register op de civiele resolutien' — Alpha-

betisciie index op tie namen uer personen on op cie zaken, ver-

meld eii behandeld in het eerste register (ovor November 1802 —
180Ö Octuber) der civiele roaolutiëu van president en raden,

vermeld onder N«. 77. (1805?).

1 deel.

NB. Zooab uok reeds de titel van dit register aaudaidt, was het

plan één algemeenen index te vervaardigen op alle ciTiele reso-

tutiSn, waarin op iedere letter de 8 registers aditer ellcander

behandeld souden vorden. Men heeft dit plan evenwel niet

uitgevoerd.

80. „Berigten van de sdialtessen in Drenthe^ 1808", omtrent

de b^ hen op 1 Jannari 1806 en 1 November 1809 aMiweaige

gelden en goederen in conngnatie. 27/90 Januari 1808, $4/29

November 1809.

1 oflulag

NB. Zie de civiele resolutiSn van den etstoel Ld. 21 Januari 1808

en in November 1809.

\)a/.e berichten werden iuiii |>iesident en radeu iii^e/ondea

ingevolge hiume aansciirijvingen dd. 2ü Januari l80b en 20

November 1809.

Hl. Register der criinineolo resolatiën van president en rr\f!on,

voorzien van alphabetische indice« op de namen der personen en

op de zaken. 26 November 1802-1811 Februari 22.

6 dealen

NB. De laatste H deelen (over 1 Augustus 180(5—löU Februari ^

22) missen de ioidicea.

S2. Minute van den alphabetischen index op de eerste 5 registers

der crimineele resolutiën van president en raden (over 26 No-

vember 1»02— 1806 Juli 31).

1 portefeuille.
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8S. «G^eraal register op de oriinraéle raaoUittfiii.** — Alphab»-

sche indeK op de eerste 3 reguten der orimixieele raaoliiti&a van

president en raden (over 86 November 1802—1806 Juli 31).

1 deel.

NB. ZoobIs ook reeds de titel van dit register audiiidt, was bet plan

één algeroeenen index te vervaardigen op alle criroinede resolntitn,

waarin op iedere letter de 6 registers achter elkander behandeld

«mden worden. Hen heeft dit plan evenwel niet uitgevoerd.

S4. Voordrachten en rapporten, door den procnreur-generaal

in strafzaken ingediend bfj preeident en raden. 1 December

1802—1811 Febraari 28

42 porteieoilies.

8»>. Stukken botroöoucle de in de crimineele resolutièn behan-

delde zaken. 10 December 18(>2— 1810 Maart 29.

46 dossiers.

sa. Minut«»elo verbalen van goluigcuverhooron voor eommis-

BarÏHsen uit den etstoel. 12 Januari 1803- 180ü Ocujbür 24.

1 portefeuille.

NB. Mitst aanwezig /.yu de miuutea over 29 Mei 1807— 1808

Janaari 21, wel geregistreerd in N*. 87.

87, «Criminele Bolle.*' — Begister der verbalen vaa getoigen-

veriiooren voor commiaaariasen uit den etatoel. 12 Januari 1809

—

1808 Januari 21.

I deel.

NB. Het verbaal vaa 21 Joni 1608 is onvolledig.

86. Minnten en grossen van orders voor den snbstitaiit-kapi-

tein-geweldiger. a. j., 1808, 1806.

1 omslag.

NB. De order dd. 29 Jali 1806 draagt de verklaring vaneen g».

redbitsbediende van den drost der jurisdictie van het Westerkwartier,

dat hji den gevangene, in de order genoemd, van den substituut

overnam.
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ra. Brievea en stokken, door president en raden ontvangen

van colleges en ambtenaren, gezag uitoefenende over het g»-

beele rijk. 2 Mei 1803—1811 Februari 14.

2 portefeuilles.

NB. Van vóór 24 Juni 1806 zijn .«ileclits.S brieven asnwssig} rssp.

dd. 2 Mei 1803, en 22 Januari en 30 Maart 160Ö.

M. Brieven en stnkken, door president en raden ontvangen

van het departementaal bestnur van Overgsel. 87 October 1809—
1805 Jali 2.

1 portefeuille.

•1. Brieven en stukken, door president en raden ontvangen

van het landschapsbestaur, den landdrost en den geweien land-

drost van Drente en van den prefect van bet departemrat van

den Wester-Eems. 1 Angostns 1805—1811 Febmari 24.

3 portefenilles.

NB. Be laatste brief van den landdrost ia gedsgteekend 21

December 1810.

Van den gewezen landdrost zijn (3) ingekomen stukken aan-

wezig dd. 12, 14, 30 Januari 1811, van den prefect (3) dd.

12 Januari, 18 en 24 Februari 1811.

Er is geen sekerheid, dat de brieven van d«i geweaen hnd-
drost en den prefect niet hier aouden behooren, dooh in de ver-

Bsmeling stukktti van allerlei aard.

©J8. Brieven en stukken, door president en raden en den

procureur-generaal ontvaugen van de departementale hoven van

justitie en de daaraan verbonden procureurs-generaal. 17 November
1802—1811 Febmari 25.

1 portefeoille.

OJI. Brieven en stukken, door president f>n radon ontvangen

van magistraten in Overijsei. 29 Maart 1803—1808 December 6.

1 portefeuille.

94. Brifven, door presiricüf en raden, don socrotaris en den

procureur-generaal ontYaiiij;i'n van den drost van Drente, de

schuiten in Drente en andei*e onder de jurisdictie van den et-

stoel ressorteerende personen 23 December 1802— 1811 Februari 26.

1 portefeuille.
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95. Brieven en stukken, door president en raden on den

procureur-generaal ontvangen van verschillende gerechtea en

magistraten. 1 Augustus 1803—1811 Fobroah 26.

1 portefeuille.

NB. Hierin Byn aanweug alle brieven^ niet behoorende onder

No», 89-94.

M. MiDuten der brieven, uitgegaan van president en raden,

26 Novembisr 1802--1811 Februari 23.

3 portefenilieB.

N B. Deze brieven zyn genttmmerd I — 422 (evensoo in het register

onder N'. 97). Bij de nummering zyn N"^. 62, 2T4 en 275 over-

gealagen. Ontbreken de minuteu N"«. 3, 45, 49, 345, 346. 382,

420 en 423; terw^l bet slot van JS". 26b in het register afwykt

van dé miuute.

BoTendien, achter io de S'' purtefeoSle, aanweiig doch nia

gttiiiimnierd en uiêt geregistreerd de minuten van 2 brieven resp.

dd* 6 December 1810 (uau den rigter van hel Oorecbt en Sap-

pemeer) en 21 Januari 1811 (aan den gewesen landdrost van

Drente).

97. «Prothoool van uitgaande brieven^*. — Begitter der briefen,

uitgegaan yan president en raden. 26 November 1803—1811

Febmari 23.

2 dealen.

98. Opdrachten aan de boden Yan den etstoel tot bet beoor-

gen Tan stnkken aan de achnlten in Drente; met daarop

schreven verklaringen van ontvangst door de Mhnlten. 1803,

1806» 1806, 1800.

l omslag.

NH. Hierbij (X)k een rapport dd. 18 Juli 1803 van een bode

omtrent eeue zending naar Leeuwarden.

Zeer vele deser stokken drsgen de sporen ervan, dat i|i vroeger

niet geteld werden ; aan de keersQde bevatten s|j opschriften van

daarin geborgen archivalia (b. v. „Civiele vonnissen voor cos-

„tumiers 1810", „Alphabetisch register civiel en crtmineel*' ens).

99. „Register van apointemeoten op reqoesten — Begister

der beediikidngen door president en raden gegeven op requesten

aan hen aaagebodai, met mededeeling van doa inhoad dier

Dlgltized by Google



49

reqaesten. Voorrien van alphabetisohe indioes op de namen der

Tenoeken. 3 Beoember 1803—1811 Febniari*28.

10 deden.

NB. De laatste twee registen miHen de indieea.

Zi» de minuten voor dem besdukkbgen onder N*. 76.

100. Miiiuten der alphabetische indices op de oameu der reque-

stranten aau president en raden over 3 December 1802— 1809

Mei 19, betrekking hebbende op de register» vermeld onder

99. 0802?- 1809?).

1 portefenüle

NB. Deze indices zyn afgeschreven in de eerste 7 deeleu, vermeld

onder N*. 99.

Aanwesig a$n induieB op de regieteni N«*. 1, 2—5, 5, 6, 7.

101. , Register op het prothocol van provisiën van 1802

—

„1803." — Opgave der requesten, hohandeld in het eerste regis-

ter van appointementen op rec^uesteu ingediend bg president

en raden. (1803?).

I atnk.

102. Eeuige requesten, met en tonder apoatiUe ; met bgbe-

hoorende stukken 1808-1810.

1 portefeuille.

103. Publioatién, notificatiên en aausclirij vingen, uitgegaan

T«n president en raden. 26 November 1802—1804 Aug. 12 en

4 Febr. 1806^1807 Aug. SS.

1 omslag.

C Redittprttak In stralialMB.

104 Minuten der crimineele sententiën, gewezen doorparesident

en raden 21 Februari 1803—1811 Februari 5.

1 portefeuille.

NB. De eerste 30 sententiën zijn genummerd 1 —30. By de mioute

van het vonnis dd. 9 Januari 1811 eene Fransche vertaling.

4
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105. Registor der crimineftle sententiën, orr^wezen door president

en raden. 2i Februari 1803—1811 Februari ö.

2 deelojQ.

N H r vel I (over 21 Februari 1803—1806 November 12) is voor-

zien v.a^ Lt'ii alphabetischen index op de namen der veroordeelden.

lOO. Minute van den alphabetischen index op de namen der ver-

oordeelden, vermeld in iu-t V register der crimineele sententiën

(over 21 Februari 1803—1805 November 12) (1805?).

1 stuk.

107. Losse stukken, behoorende tot de zaken, waarin door

proHÏdtnit en raden crimineele sententiën z^n gewezen. 21 Fe-

bruari 1803—1811 Februari 5.

95 genummerde dos.siers.

N B. Ontbreken de doBuers U, 21, 23, 28, 35,44,62—64,

59, 64, 74 en 76.

ION. Lijsten der door den etstoel van Drente in de tnchthnisen

te Zwolle en te Leeuwarden „geconfineerde" veroordecldon over

1802 — 180C) ; btnipvcns .signalementen van een dier geconfinncrden,

die ontvliiclitte, en eeuige uit de landschap gebanneu personen,

1800 en 1807.

1 omslag.

D. Rechtspraak in burK«rll|ke zaken.

109. Minuten der vonnissen m besohikkingon, door president

liU radeii genomen m burgerlijke zaken ; met eukole bijbehoorendo

stukken, in de registers der lottingen (N**. 110) opgenomen

18 Januari 1803—1811 Maart 25.

10 portefeuilles.

NB. De minuten z\}n genummerd 1—618 en verder (bg abuis)

214—295.

Op N**. 222 is als titel geplaatst „Origi*' sententiën van den

„15 .Jan. 180.') tot en met den 27 Julij 1807".

N". H'H 18 wel aanwezii: dorh draagt geen uuTunier.

Bij N 38, 52, 105, 17U u orden Hecuudo-nuniiiien« gevonden.

N"«. 42 en 326 komen tweemaal voor, doch N"". 43 en 327

ontbreken; N'» 79 en 80 wyien een stuk san, evensoo N<*. 81
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en 82 en No*. 137 en 138. Tweemaal komen voor N"". 308 en 457.

Niet komt voor N*. 353. Van N*. 463 verspringt de nummering

op N* 866.

Bq de K<». 61, 62, 79 en 80 een vrg gd^kloidend coooept, waarop

de aanteekening staat der registratie en dat dus daarbij behoort.

Verder concepten bij N^^^ 217. 221, 247, 248, 249, 261,262,279,

280, 285, 287, 464, 466, 468, 491.

Tobben N<>'. 405 en 406 een geregistreerd doch niet genum-

merd rtok; tueehen N«s. 884 en 885 een los blad, waarop staat

«ongepvoiboooUeert regbter"; toSBchen N«>. 469 «i 460 een ge-

registreerd doch niet genummerd stok.

Aanwezig eene citatie tegen t December 1808, doch geen von-

nis of beschikking in die mnk.

Ontbreken de volgende stukken, voorkomend iu iS'". llO:

de Qunute van de uitspraak dd. 21 Jauuari 1803, geregistreerd

op fol. 194 van deel 1;

de miaote van de notiile van aanhangige proceeeen, geregis"

treerd op fol. 125 verso en 126 in deel 2;

het contract dd. 12 December 1804, geregistreerd op lol. 17

verso— 22 verso van deel 4;

de verklaring dd. 31 Januari lbOö, geregistreerd op tol. 66 van

deel 4
;

de minuien van de «tukken dd. 9 Haart en 28 April 1805,

geregistreerd op foL 120 verso— 128 van deel 4 (doeh de nummers
der minuten loopen door)

;

de verkhirliig van den deurwaarder dd. 14 Juni 1808 (N". 414),

geregistreerd op fol. 224 verso—225 van deel 5
;

de minuten van de vonnissen dd. 6 Juni 1809 en 8 Juni 1809

(N<>*. 484—488), geregistreerd op fol. 57—65 van deel 6;

de verklaring dd. 80 Mei 1809 (N*. 490), geregistreerd op fol,

72 veno van deel 6.

IIO. „Lotting." Rer;;istor3 rlor vonnissen en bo.schik kingen door

president en raden genomen in burgerlijke zaken; voorzien van

Gdphabetische indices op de namen der eischers 18 Januari

1803—1811 Februari 28.

6 deelen.

NB. Hierin ook beachikkingeii, genomen op requesteu invoog-

d^jsaken.

In deel 2 ligt fol. 198 los en moest bllikbaar nog worden over-

geschreven op de daarvoor opengelaten bladsijde.
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Na de beschikking dd. 28 Febr. 1811 zijn nog iiigeschreven

2 beselukkingen dd. 25 Maart 1811 van de rechtbank ter eerster

instaatie, houdende goedkeuring van eenkindsehapscoètraictoii.

111. Minuten der alphabetische indices op de namen der

eischers, voorkomendo in de eerste 3 registers (over 18 Januari

1803— 1805 Januari 18) dor vonnissen en beschikkingen door

president en raden genomen in burgerl^ke zaken. (1803?

—

1806?).
1 portefeuille.

MB. Deze indioes «yn afgeschreven in genoemde S reg^eters.

112. Minuten der vonnissen van president en raden in geschillen

betreffende de opze^^ging van het gebruik van onroerend goed.

9 Maart 1803—1810 Maart 6.

1 portiefeoille.

NB. Bij enkele vonnissen op die zaken betrekkelijke stukken;

hy het Toonis dd. 6 Haart 1810 ook het ongezegeld concept.

1 1 Jt. „Sententiën in zake van opzage."— Register der vonnissen

van president en raden in geacliillen betreil'ende de opzegging

Tan het gebraik van onroerend goed. 9 Maart 1803—1810

Maart 6.

1 deel.

114. Ifinuten der notolea van hel: verhandeMe op de recbt-

aittingen van president en raden onder assumptie van eenige

der „knndigste Drentscbe ooetnmieren** ; met bgbehooiende stokken,

voor zooveel betreft de notulen dd. 1804. 20 Februari 180é—1810
December 14.

1 portefeuille.

NB. Geene notulen mpi aanwesig over 26 Februari 1804—1810
Juni 25.

De bijbeliooreude Htukkeu zijn gedeeltelyk geregistreerd in het

register dezer notiden (N**.

im. „Oostumiers-prothocol." — Register Her notulen (en voor

lbU4 ook Viin bijlagen daartoe) van liet verhandelde op de

rechtzittingen van president en raden onder assumptie van

eenige der „kundigste Drentsche coatumieren' 20 Februari

1804—1810 December 14.

1 deal.
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NB. Dit register bevat geen notulen over 26 Februari 1804—1810
Jnni 86.

Yoorin staat aangeteekend

:

^Dit prothocül is vermoeclclyk annp;elegd voor die zaken, in

,welke volgens art. 20 van de ordounantio en instructie %'oor de

„Ëtstoel van Drenthe van I6ü2 costumieroa tut aimvullin^ van

«ontbrekende regters moesten worden geassumeerd, ducli Hch^nt

„niet vervolgd of aangehouden te x\jn. Hogelyk beeft men dit

«prothoeol ala overbodig beginnen te beachouwen; oA kan het

«aqBf dat er geene zaken meer ayn voorgekomen, waar de dienst

,vaa ooBtomiers noodig is geweest**.

119. ySententidn in geprivilegieerde saken.'*— Register der

vonnissen van presidcmt en raden en der procesverbalen van
.

„neerslag" van prooedaree in geprivilegieerde zaken; yoonsien

van een atphabetiscben index op de namen der pensonen. 18Januari

1808-1809 Jnni 23

1 deel.

NB. De instructie dd. 9 September 1802 droeg den etstoel ook

op «de judicature van de zogenaamde gepriviltgeerde saken, be-

„voorens door het collegie van drost en gedeputeerden geëxerceerd

^f^eweest, volgens de manier van procederen dnaromtrent fjehmike-

,lijk of nader op voordragt van de etatoel vast te stellau"

(art. 3).

117. Minnte van den alphabetischen index op denammder
personen, genoemd in het register der vonnissen en der pruoes-

verbalen van „neerslag" van procedores in geprivilegieerde saken

over 1803—1809 (ermeld onder N«. 116). (1809?).

1 stnk.

lis. Minuten der vonnissen van president en raden in jacht-

en vissflierij- zaken t-n der dadingen, door dun bekeurde in

dergelijke zaken met ziju vervolger a uii^^i gaan en ter kennis

van den etstoel gebracht, ter staking der vervolging. 14 Juni

1808—1810 Juli 2.

1 portefeuille.

119. „Sentenüta in jagtsakeD.'*— Hegnter der vonnissen

an president en raden in jaofat- en vissoherg-saken en der
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dadingeu, door den bekoarde met zijn vervolger in dergelijke

zaken aangegaan en ter kennis van dea etstoel gebracht, ter

staking der vervolging. Voontien vaneene jnhotidsopgave. 14 Juni

1806—1810 JnU 2.

1 deel.

120. „Requof?t: en appoint t tot grasvelligheid. 1805— 1808".

—

Register der beschikkingen, door president en raden gegeven

op requesten, aanvragende insolveot-Terklaring van boedels

(„requeaten tot grasvelligheid") ; met venaelding van den inhoad

dier reqneston. 16 September 1806^1808 October 6.

1 deel.

131. Minaten der vonnissen van president en raden, houdende

rangregeling en andere uitspraken in grasvellige boedels 27

Juni 1803—1811 Februari 11.

1 portefeuille.

NB. Bij de minaten dd. 17 en 20 Juni 1808 en 11 Februari 1811

ook oon roncept.

Onlljifkeii (Ic minuten dd. 28 Juni 1809 en 23 Augustus

1810— löll Jauuari 15. geregistreerd iu IS". 122, resp. op fol. 50

verso—58 en 62—64 verso.

laü. ,Grasvellige boedels. "!803— 1811". — "Register der von-

nissen van president en raden, hmidonde rangregeling en andere

uitspraken in grasvellige boedels. 27 Juni 1803—1811 Febr. 11.

1 deel.

12S. BegiBter der uitspraken van preaidnkt en raden tot

moderatie der door winnende partgen van de andere partg ge-

vorderde proceakosten in burgerlijke prooedorea. 22 Febroari

1808-1811 Januari 16.

1 deel.

121. Specificatae van kosten met bewysstukkon (gemerkt A—

G

en A—VV), door Mr« J. Bi/m. in 1800 „ad moderaadnm" over-

gegeven aan het departementaal gerechtshof van den Oadoi

IJsel ea betreffende de procedure wegens overspel, tegen hem
gevoerd door den provisioneelen president in het jnetitioele van
Drente; en protest van ICr. Blqh bj genoemd hof in 1802 tegnn
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een venoek van den prendent om insage der overgelegde

stokken. 1800, 1802.

1 porfcefenille.

NB> De specificatie draagt eene apostille dd. 23 April 1804

van president en raden, waarbij aan ^fR. Blom wordt gelast

inzage der stukken te verleenen, waaruit aaiiteekeniügen doch

waarvan geene afschriften mogen worden gemaakt.

125. Stukken behoorende tot 2 prooednres in zake de regeling

an 2 nalatenschappen. 1805/6 en 1811.

2 dossiers.

NB. De stukkeu betreffende de eerste zaak (1805/G) zijn af-

koniHtif^ \m de verzanieliiiL: X°. 4 H. \'os; hicrby i» echter ocnc

miüutocle couuuisHoriaie uitspraak.

126. Afschriften van 2 mandementen van appel, met clausule

an relieff van wege het nationaal gerechtshof van het kouinkrijk

Holland verleend van vonnissen van den eUtoel van Drente,

en aan dezen beteekend. 1809.

1 omslag.

NB. Deze af.schrifteii /ija waarschijnlijk de stukken afgej^even

aan den etstoel van Drente, terwijl de oorspronkelijke tnuncle-

nienton met opgeschreven exploit teruggekeerd zullen z^u het

uationaal gerechtshof.

127. Uittreksels uit de registers :

a. der vonnissen en l)osehikkingen, door president en rH<ioii

genomen in burgerlijke zaken (N^ llü), dd. 1 Februari lüü'ó—
— 1808 December 12;

6. der vonnissen van president en raden en der proces-verbalen

van «neerslag** van prooednres in geprivilegieerde zaken (N*. 116),

dd. 1 Febroari 1803—I80é December U;
e. der rosolutien van Riddevzobap en £igeaerfden, dd. 1739,

1734, 1754, 1776, 1790. (begin der 19d» eenw).

1 portefenille.

NB. De nittrtksele werden, altibans gedeeltelik, voot partgen

vervaardigd, doch zgn niet afgehaald. De afschriften onder c. ver-

meld betroffen de grensseheiding tu.ssehen Drente en Overysel.

Hierbü aischriften van 2 voor den etstoel verleden acteu,

dd. 1803 en 1809.



B.

Arckieven van de leden en ambtenaren van

etstoel en van de hm opvolgde

Gollegién tot 1811.



I. Archief van den Drost.

198. Register beraitonde (gd^kt^'dig) afiMjfarift of aanteeke-

ning yu het op de goorapimkem verhand^de in saken, waarin

breuken zijn gevallen; met aaateekening omtrent de betaling

der breuken of later ter zake gennmon besluiten. IH Maart 1672,

3 Maart 1575, 18 Maart 1576, 1577, 1578, 1583-^1589.

1 deel.

NB. Uit 't Staten-archief.

Het register bevat slechts enkele opteekeningen van de goor-

spraken van 1572— 157G, door elkander tugeijchreven, sommige

voorzien van eene aanteekening van het op het iottiug van

St Magnua 1576 ter sake genomen beflluit; mtsschien worden

dus de goorsprakea medegedeeld in de volgorde, waarin t\j op

genoemd loting werden behandeld.

Het gedeelte over 1583—1688 ta niet een ^utbtocht van vor~

„tuicbde broecken" uit het goorspniken-protocol (N^, 131), doch

een volledig afschrift ervan (en wel van deel 4).

Mr. S. Gratama (Bijdrage tot eene rechtsgeschiedenis van Drenthe,

blads. 92f noot 6) deelt mede, dat dit regieter bekend wan onder
den naam van „het dubbel emplooi."

Is dit register miaBcliien afgeschreven ten belioeve van den

drost, opdat dese de aan hem vervallen boeten zoude kunnen

innen?
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II. Archief van de UindschrIJvers.

NB. De landflohryver had, behalve zi^ne functiën b|j den etstoel,

ook den plicht om met den drost Drente door te gaan bg *t hoaden

der goorspraken (waarhij hij als secretaris optrad, doch later den

droBt vervinp;) ') en de functie van curator bonorum (het beheer der

insolvente boedels).

De goorapraken werden gehouden door den drost, de buren

der verBcbiUende buuraohappen (in later tyd de gevolmachtagdon

dier buren) en den landechrgver. Het waren due wÜMelende col-

leges met denzelfden voorsitter en denzelfden secretaris. Nu schreef

de landsctirij ver liet in de versfliillciide plaatsen op de goorspraken

verhandelde atiiter elkander in «'"'n protocol, zoodat uiet te vurmen

zouden zijn archieven der reijpectieve buren (of volmachten).

Evenmin kunnen deze stukken gephiatat worden in 't archief

van den drost, omdat 't in dat archief besohreten register (N*. 128)

totaal orerbodig lou agn^ wanneer de protocollen aelf bg den

drost berustten. De eenige persoon, in wiens archief de stukken

kunnen worden geplaatst, is dus de Inndsohryver, door wien de
stukken in 't archief van den etstoel zijn ji^eraakt.

A. Stukken afkomstig van den landschrijver als secretaris

van den etstoel

IM. Brieven afta den landschr^ver in a^ne hoedanigheid en

minute van een brief door hem verzonden. 1716, 1762| 1764- *58j

•ea, 72, '74, 76, '91, '92 en a.j.

1 portefeaille.

N B. Van 1792 is slechts één brief voorhanden dd. 8 October van

den afgetreden landschrijver Mr VV'. H. ERKKKswuKaan zijn opvolper

Mr. J. L. HoiuM, houdende o. a. toezending van „de registera

h Yergémit 8 Qrèxama, BQdrage tot eene rechtsgeschiedenis van Drenthe

a a. blada. 92.
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«der goorspraken van 1776 tot 1791 inclusive, onder mri benw-

«tende geweest".

lïJO. Opgaven der namen en qualiteiten der jnstitieele amb-

ti'uaren, bedioudou en gepensioneeideu in Drente, den datum

hunner aanstelling en dien van hanae teekening in het stemregister.

(Qonmnmerd 1^39 \ met lijst). 1799.

1 portefeuUle

na Ontbreken N«*. 8 en 88.

Deie opgaven werden door de plaatsel^ke beetnren en schnlten

in Drente aan den limdschrijver ingeionden in antwoord op ayne

aanschrijving dd. 27 Juli 179'J.

Uij veraond de aansclirijving naar aanleiding van een door

hem ontvangen decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam dd.

2 Juli, .houdende dat alle justitiële ambtenaren en verdere amb>

«tenaren en bedienden, die xieh voor of op den 31 Juli 1799

„in 't stemregister niet hadden mgeschrevenf van hunne posten

nWaren vervalleu". Aan drossard en raden deelde hy mede de

ontvangst van ht»t doeniet vu liet /enden zijner aanachr(jving

(resolutie drossard en raden dd. 21 Augustus 1799).

B. Stukicen afkomstig van den landschrljvcr als secretaris

op de goorsprakon.

NB. Zie omtrent den inhoud dezer stukken en de reden van

de plaatung hier de noot onder 't hoofd der afdeeling IX.

181. Protocollen der goorspraken, gehouden in Drente.

8 Maart ir f:!'. 1665 Juli 20; Maart 1572- 1577 Juni 21; 20 No-

vember 1577—1579 April 9; 28 Februari 1588-1080 April 21;

27 Juni 16i»—1602 Maart
5 deelen.

NB. Uit 't Staten-archief.

De eeiste 8 deelen (1668—1579) svn van de hand vaa den

laadscbrïjver Wt, Jam Mos vam Gobtobdbh, het v^fde vaa de hand

van den lateren functionaris Ukymrici ièm Bobsvm.

Zie voor bet verhandelde op de goorspraken over 1809—1612

N\ 14.

183. Baortoigen en andere stukken betreffende enkele zaken

behandeld op goorspraken van 1560, 1578, 1675—1579, IdOl.

1 porfcofeoille.
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NB* BeM sbikkan sfjn gevonden in de proiocoUeii der goor-

qnaken over de bovengenoemde jaren.

18S. «Protocol van de goospraecke begixiDeiMtê metten jaere

,1640 ^ — Protocol der goorspraken gehoadcn in Drmte-

U April 1640—1643 April 20
1 deel.

NB. Tusschen blad/. 38 en 39 liggen twee stukken (waarvan

eeu in dorso getiteld „Suitwolde buirtuich 17 bept. 1640"), die

blykbaar daar luoesteu worden ingeschreven, — en tuBachen bladz.

268 en 209 twee concept-dagvaardingen tegcu goorspraken dd. 1793.

1514. Agenda's? van het aangebrachte op de goorspraken, met

dü daarbij behoorende „aanbrengen ' en klttchten", voorzien

van aanteekeningen van het naar aanleiding daarvan voorgevallene.

Met eenige stakken, door den landachrgver hierbij gevoegd.

i69a>i8ia
46 portttfenilles.

NB. Ontbreken:

1. de agenda's over de jaren 1700, 1701, 1703—1707, 1709^
. 1752, 1754, 1770-1775 :

2. de „aanbrengen" over 17üO, 1701, 1703—1707, 1709—1733,

1785-1752, 1754, 1770-1775;

3. de „klachten'* over 1700, 1701, 1703—1707, 1709-1733,

1736-1788, 1740-1752, 1761, 1770-1774;

Bovendien aanwezig:

1. een uittrekHel betreffende aangegeven diéverjjeD, opgemaakt

uit de „aanbrengen" voor 1761— 1775
;

2. eenige stukken dd. 1743—1745, 1756. 1757, 1759, 1790^

1796, waarvan eene lyst is te vinden in de eerste portefeuille.

lïttf . Aanteekening van ,goespraeken-reyesters'' (over (16)40,

(15)41, (15)42 ril (16)44) en „ordelbooke" (over (15;40 en (15)43),

ten overstaaa van den schout en 2 schepenen van Coevorden

en van Jav vah DvYNacLLV en Hinbiok tam Moii8tbb ontvangen

door FoBVBB Olabss 3ASLB8(a8?) hne&owe. (midden der Id'^eenw).

1 stnk (fragment van een register?).

KB. Een Jou» vah Dwunvbia komt voor in 1642 (Ordèleu

uitg. Jooating blads. 126)

Een ander stuk met gel^ke watervlekken wordt beechreven

onder N*. 141.
m
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D. Stukken aflcomstig; van den landschrijver als curator

bonorum
NB. liet Uudrecht voor 1712 bepaalde ui Boek 11 art. 19,

dat de landsehrifTer Koa z^n curator bonorum.

136. «Boeticl insolvente. 1695— 17(X). N". 1". — Protocol van

de schulden en inschalden ran grasvellige boedels, volgens de

opgaven gedaan aan den landachryver als curator bonorum.

17 Hei 1695—1700 Juli 13. •

1 deel.

187. Stokken betrafiSande de r^eling en vereffening van gras-

veilige boedels door den landschr^ver als curator bon<Hram;

met (oudere) stukken daartoe b|j den landschrQver ingeleverd.

1677^, 1682/8, 1736/88v 1770—1778, 1800--180a

9 eharten, 18 portefeuilles en 1 deel.

NB. De atakken dd. 1770—1773 sgn afkomstig uit de verza-

meling Kynunell, die d.d. 1677/98 en eenige andere uit 't Staten-

archief.

De landschrijver deed na afloop zijner werkzimniheden op de

lottingeu rekenijig eu verautwoording auu deu elstoel VV'uur-

schynlijk bewaarde de landschrijver de stukken betreffende de

afwikkeling ter sjjner decharge.

18S. Stokken betreffende het door J. van Deldbn o. s. te

Ghroningen gelegd beslag ondw derden verkrgging van be-

taling vaa vorderingen op den ontvanger^generaal C. Elumts
en het daartegen door den landsohrgver van Drente als curator

bonorum aangeteekend verset, gevoerd voor den raad en de

hoofdmannenkamer te Groningen. 1738—-1763.
3 portefeuilles.

NB. (h'ootendeels uit 't Staten archief.

De hoofdzaak werd door den landachrijver vaa de baan ge-

schoven door de opwerping \aii de exceptio 1'ori.

189. Stnkken betreffende do inedowerking van den land-

schrijver tot hot verkrijgen van eeu compromis in liut geschil

tusschen de voogden over de mindurjarige kindoren van wijlen

WiLLKM SniENBAUOJKN en HiLLEUUN HiHDUiKS cn de erfgenamen

vau haren eersten mau Geruit Claas, met betrekking tot diens

nalateiwdiap. 1763.

1 dossier.
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140. Stokken betreffende de vereffening door denlandachrg'

ver van de nalatenaoliep yen AtauT EbBiS, oTerleden te

Bocger. 1761.

1 OBulag.

D. Stukken afkomstig van den landschrijver betreffende

zaken van niet-rechterlijken aard.

141. Aanteekening betreffende verpachting van erven in Drente

en Over^jself behoorende aan (den bisschop van Utrecht). (1515

k 1Ö16).

1 stuk (fragment van een register?).

NB. In het stiik wordt pacht bedongen ,voir mvnen g. h. vtvn

,V'trecht in die jare vau XVI. XVII eude XVlil der elkens

^Meyeti X Aer. g." üooilaiiden worden uitgegeven „mjnss g. b.

«ierate sees jeir lanck". De aanteekening dagteekoit das vua

bet optreden van Pbilim tab BomaoMDii ale binohop van Utredit.

Een ander stok met geigke watervlekken wordt beschreven

onder ÏH\ 186.

149. Stukken (oor^ronkelfke en afaduiften) betreffende de

medewerking van den landaofar^ver aan den schouw van wegen

en wateren in Drente. 1636, *9S, 1701, U8, '16, *16, *S8, «SS,

'80, '61.

1 bundel.

uiyiiized by Google



UI. Archief van den Procureur«Qeneraal.

180a—18U.

NB. Hierby ook eenige stukken ouder dan 1802, die niet

ennelid worden in *t prooesverbaal dar in aan dm «Mtel

overgegeren stukken; miasduen <mdaibdi6proeurtur-gmeraal den
ontving. Wianch^piljjk imme» heeft kg m terstond s(jn

optreden verkregen.

14S. ,Correspondentie van den landschrijver Pothüf met den

„procureur-geu eraal vau 't hof te Kampen. Van 8 April tot

„5 September 1802". — Brieven betreffende strafbare feiten in

Drante gepleegd, door den procarenr-generaal Tan het g(Mf«ohtshaf

der Bataaftohe Bepubliek in hei departement van den Ouden
Usel ontvangt van den landschrijver van Drente. 8 April—
5 September 1802.

1 bnndel.

144. Stukken betreffende zaken behandeld in de crimineele

resolutiên over 23 December 1799— 1802 Ootober 27. 1799—1802.

24 dossiers.

145. „Authentiseerde copiën van quitantiën, welke do proc-

^geft. eventneel in oaa van ezeontie nl benodigd zijn". —
Gewaarmwkte afschriften der qnitantidn betreffende Drentadie

aangelegenheden, behoorende tot de rekeningen wegens het beheer

door het departementaal gerechtshof van den Oaden Usel van

de gelden, door den agent van finandta ter sgner beschikking

gesteld, „ter voldoening van de daggelden van den procnreur-

«generaal, tractementen van andere beambten, hnishoodelyke

6
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„zaken, kosten der gevangenissen en administratie van criminele

«justitie"; met afschriften der betrekkelijke rekeningen over

179y/1800-lÖ01/18O2.

1 portrfenille.

NB. B\j de in tweeën gesplitste rekening over. 1799/1800 ook

de minute.

Over 1800/1 z\jn aaaweiig d» qnitantKa N«". 5—0, 11—18,

Ifi, 17, 10, 20, 80H», SS—27, 80, 81; bjj die over 1801/2 :Nm. 7,

• 9-11, 21, 24-27, 33 -36, 43-47, 53-58, 6!, 71—75, 77,

78, 80, 82—84, 86-87, 95—08, 100, 104—112, 115.

140. „71. Reglementen, decreten cn dispositiën". — ,4. Dito.

„Resüluticu etc. het officie van don procureur betreffende''. —
Reglementen, beschikkingen, voorschriften enz., uitgaande vul

endulknde beBtunnoolleges en peNonen, betreffende den werk-

kring Tan den procureursgeneraal en de onder hem reeoortee-

rende ambtenaren. 26 November 1802—1810 Mei 80.

1 poctefeoiUe.

147. ,N". 64. Goorspraken-registers". — Afschriften van het

verhandelde op de goorspraken over 1803—18ia 1803-1810.

1 portefeuille.

NB. De afechiiften, gewaarmerkt door den griffier van den

etBtoel, sgn vervaardigd voor den proottreiur-generaaL

Bij enkele afschriften zyn aanwezig berichten, ingewonnen door

den procureur-geueraal naar aanleiding van zaken, op de goor-

apraken behandeld.

148. Informatién en andere etnkken betreffende aaken bdian-

deld door den prooarenr-generaal. 21 Apiil 1801 — 1810 April 20

116 bandek en doaaien (waarvan 94 genummerd).

NB. Aanweag ie een ainveotine van stukken de erinünde

gjuslatie betreffende, door Mr. L. Oohtwun, als gewezen procurexir-

,generaal hij het gei'echtahof vaaliet voormalig departemontDreuthp,

,ter secretarit» van de rej^tl)ank ter eerster iutttantie Lühetarron-

„dissetneiu, waarvan Assen de hoofdplaats is, departement Wester-

;,Eems, gedeponeerd".

Beae inventaria, door Mr. OonTWUM te Aaami geteekend op

op 1 1 Maart 181 1, geeft dna eeae beaéhrqvbg van het toenmalig

uiyitized by Google



67

ardiief van daa proeareur-gieBenMil* Een groot deel stokken

kcm zonder bezwaar bijeen worden gevoegd, omdat alle ken-

merkend verschil ontbrak. Daarom ziju dio stukken hier bijeen-

gevoegd, terwyl de overige stukken afzonderlijk zijn beschreven.

£eiie hist van bet hier aanwezige vindt men in de eerste

portefeuille.

149. »6. Dito. Signalementen van uit het departement gebannen

„of van elders bg requisitorialen verlangde misdadigers'*, gi'ooten-

doels met begeleidende brieven aan den procureur-gen praal,

waarin opsporing on aanhouding wordt verzocht. Met brieven

van schuiten, houdondo inlichtingen omtrent gesignalocrdoii : i^ni

met minateele declaratiön van kostua gevallen op de aaniiuudiug

Tan sommigeu. 30 Maart 1808—1808 September 17.

1 bundeil.

150. „Cnrninele resolutiën. 1802, 1803. N". 1. Dubbeld", —
Register der cnmineele resolutiën van president en raden met

uitzondering van die genomen op verzoeken en voordrachten

van den procureur-generaal
;

voorzien van alphabetisfhe in-

dices up de namen der personen en op de zaken. 26 November

1802— 180a October 20.

1 deeL

NB. Dit afschrift is vervuai-digd vuur deu procui-eur-generaal.

Zie voor de bealuiten genomen op veraoeken en voordnohten

van den prooureur^generaal N*. 151.

151. «Crimineelo resolutiën op verzoeken & voordragten van

„den procureur-generaal. 1802— 1804". — Register der crimiueele

resolutiën van praadent en radon genomen op yenotkuk en

oordraohten van den prooareur generaal ; yoormmi yanalpbabe-

üacbe indices op de namen der personen en op de saken. 1 Decem-

ber 1802—1804 Maart 27.

1 deel.

NB. Dit afschrift is vervaardigd voor den procaremwgenensl.

Als bladwijzer ligt hierin een brief dd. 1806 van 8. J. tam Rounr,

scbulte van Diever en Wapsterveen, aan den procureur-generaal,

inlichtingen vragend omtrent diens wen^ch met Itetrekking tot

do v(!rrekening van tb; donv hem schulte gedane verschotten en

gemaakte kosten ter luste der Justitie.
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15S. „Chnminde sententiën. Procttrenr-gmerBal Dabbeld. 1802

—

f,1807". — Register d&! crimineele sententiën, gewesen door

preadent en roden. 21 Febraari 1803—1807 Juni 8.

1 deel.

NB. Bit aiichrift is» gel|jk de in den tekstmedegedeelde ragÜtel

aanduidt, vervaardigd voor den procureur-generaal.

Na het vonnis dd. 8 Juni 1807 (geëxeeuteerd en gepronuntieord

9 .luui d.a.v.) is nog ingeschreven een dd. 28 April 1806, waarvan

de iuschrijviug verzuimd was.

Hat deel is skditB balf volgesohraven. De Tervaardigmg van het

afsehiift werd gestaakt.

153. Stukken betreffende vervolgingen wegens overtredingen

an het i^ement op de jacht van 8 April 1807. 1810.

1 omslag.

NB. Uit verzameling 33.

Aanwezig ziju stukken van 4 zaken genummerd 4, 8, 9 ea 14.

Het verloop der vervolgingen was steeds 't zelfde : ua aanbreng

bü den proc gen. stelde deie den eigenaar van het land, waarop

de strikken gevonden waren, de keus lidi schuldig te bekennen

of den eed al te l^goa, dat hg onschuldig was. AltQd werd

het laatste gekosen.

154. „Inventaris van stukken de criminele justitie betref-

„fende door Mr. L. Oortwijn, als gewezen procureur-generaal

«bij het gerechtshof van het voormalig departement Drenthe,

,ter secretarie van de regtbank ter eerster instantie in het arron-

«dissement, waarvan Assen de hoofdplaats is, departement

tereems, gede|)oneerd*'. 1811.

1 stok.
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IV. Archief van den Drost der Civiele Justitie.

Brieveu eu stukken ingekomen bij den drost der civielo

jnatatle. 1808-1810.
1 omslag.

NB. Yele d«ier stokken betreffen „uanbreogea".

Deze stukken zijn gedeeltelijk afkomstig van Mr J. Collako

advooaaf- fiscaal van dea drost en voor soover uit verzamdijig

9 HOHAN.

156. Authentieke afschriften van de registers van aanbranff

op de goorsprakeu, toegezonden aan don drost der ci%'icle jns-

titie. Mei enkele daarop betrekkelijke stukken. 1804 (najaar),

1805 (voor- en m^aar), 1806 (vooqaar), 1807 (voor- en us^aar),

1810 (oajaar).

1 portaféoille.

NB. Yan het najaar van 1805 ia bovendien aanweaig eenauthenttek

volledig altdirift.

157. Stukken betxaffende geaciiillen tossdiea kerapelen in

Drente over de verpliohting tot onderhond van armlastigea, be>

handeld door den droet der civiele justitie. 1805^1810/11.

1 omslag.

NBk Beu stokken zjjn gedeelieljk afkomstig van Mr. J. CSouAUf

advocaat-fiscaal yan den drost en voor loover uit veraamding

9 HOHAN.

ISft. Stokken betrefEende aaken behandeld door den drost der

ciidele jnatitie. 1801/3—1809.
46 dossiers

NB. Zie de noot by N». 157.

159. Stukken betre3*eDde rlo inning van boeten door den

drost der oiviele justitie. 1804— 1808.

1 omslag.
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c.

Afschriften en afdrukken van de resolutien van

hddarsoliap en eigeuarfdeu vaa Drente, staats-

besluiten, pnblieatiën van yerscliineDde bestnren,

wetten en wetboeken, ingekomen bij den etstoel

van Drente en de lm opgevolgde coUegiën

tot 1811.

Digitized by Google



lOO Registor der resolutiün van Ridderschap en Ei^enerfden

vau 'tlaudschap Dreute. 29 December 16Ü1— 1794 November 25.

20 doelen.

KB. Met het oog op dc luogel^jkheid^ dat het ter laadscbaps-

MCretarie aanwezige exemplaar é/» leiolttiÜ» van Bidderwhap

en Bigenerfden kon verlinen gaan, droegen Droeb en Gedepu-

teerden op 19 Oetober 1772 den eoretariB Mn. C. W. Ellentsop,

ccn dubbel te vervaardigen, dal aonde worden bewaard éooe

den laiKlscSiriiver.

Voorin het eerste deel (over 29 December 1601— 1626 Novem-

ber IB) is de bewuste resolutie dd. 19 Oetober 1772 gescbreveu

en geteekend door het eoUege^

lOl. Register der resolutiën van Bidderschap en Eigeneifden

van *t landschap Dronte. 21 Maart 1713—1723 Kaart 23.

1 deel.

NB. Het doel van dit afschrift, bl^'kens oude inventaxiaeen af-

komstig van den etstoel, is niet bekend.

162. Staatsbesluiten van de Bataafsche republiek. 29 April

I80&-1806 Fétnuari 17,

8 deelen en 1 portefeoille.

KB. De besliiiten van Oetober en November 1805 zijn onvolledig.

168. Indices op de staatsbesluiten van de Bataafaohe repa

bliek OW 29 Aphl 1805—1806 Juni 9. 1806.

2 dealen.

164. Pnblioatldn van Biddersohap en Eigemeffden, de geoom-

mitteerden tot de Coevorder aaken en Drost en Gedepoteerden.
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4 Maart 1«79 (R fn K), 9 Mei lf)83 (Gec.), 12 September

1T26, Ö Februari W47 en 24 Mei 1749 (D. en O.)-

1 portefeuille.

imi. Pnblicaiie van de Geoommitteorde repreBentukten van

het Tolk vftii JDrante. 21 November 1796.

1 stuk.

Publicatiën en notiücatiën van H(5 gocornmitteerden uit

het departementaal bestuur van Ovorijsel tot de ünaacién van

Drente. 6 December 1803-1805 April 16.

1 portefeuille.

167* Beglement, pablioatiöD ens. van het beataur van het

landsohap Drente. 16 Angostus 1805-^1807 Januati 22.

] portefeuille.

IBH. Publif-ati^'» en notificatiën van den raad van l^nanciën in

het landschap Drente, ö—25 Februari 1806.

1 omslag.

169 Beslaiten, bekendmakingen enz. van den landdrost in

het departement Drente. 15 September 1807— 1810 Deoemb. 31.

1 portefeuille.

170. Publicatiën, notiftoatien ens. van het departementaal

bestuur van den Ouden Deel (later Overgsel). 30 Maart 1799;

28 Juli 1802-1806 Maart la
8 portefeuillea.

171. Publicatiën on notiücatiën van het uitvoerend bewind

der Bataafsche republiek. 29 November 1798-1800 April 19.

1 omslag.

1*79, Pnblicatiëa, notificatiën enz. van het staatsbewind der

Bataafsche repnbiieh. 17 Januari 1803^1805 April 26.

3 portefeuilles.

178. PtiblioatiAn van Hun Hoog Mogende, vertegenwoocdi-

goude het Bataafsche genwentebest 81 Mei ldO&-1806 Jani9.
2 portefeuilles.
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174. Pablioatiön en Dotifiostiên an den raadpenmonaris der

Bataa&die repabliek. 29 April en 10 Joni 1806, 3 Joni 1806.

1 omdag.

ITti. Notificatiën van den secretaris van slaat voor dc biunen-

landsohe saken der Bataafache repabliek. 23 Mei 1806 en 5 Juni 1806.

1 omalag.

176. Xotificatiën van den secretaris van staat voor de finan-

oiSo der fiataaische republiek 20 Anfjnstus lbOö— J806 Mei 21.

2 porteleuilie^.

177. Wetten, decreten ena. van den koning van HoUand.

24 Mei 1806—1810 Mei 30.

4 prnrtefeailiea.

179. Notificatie van den minister van binnenlandaohe aaken.

16 JoU 1806.

1 omslag.

179. NotiEcatiëu van den minister vau iinauciëo. 19 Juni

1806—1809 AprU 21.

1 omslag.

l^O. Aanscbrijviageu van den secretaris-generaal bij het minis-

terie van justitie en politie. 16 Augustus 1ÖÜ6 en 2 Juni 1809.

1 omslag.

ISl. Publicatirn, advevtention ena. vao den minister van

oorlog. 10 Jnni
—

^25 Angnstns 1810.

1 omslag.

199» Prodamatie, beslniten en decreet van den keizer van

Frankrijk. 12 Jnli—18 Ocfcober 1810.

1 omslag.

188. „Reglement over het Cloostorenvoeu ea de vaart van daar

.tot in het Meppelerdiep lopende". 1771.

1 deel.

IM. Ontwerp vmi constitutie voor het Bataafsche Volk, door

de nationale vergadering. 30 Mei 1797.

1 deel.
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185. Wetboek op de regterl^ke inBteUingen en regt^pieging

In het koningrijk Hdland. ('s QrKvenliage) ttr kraiinkl^ke

rtaatodnikkerij. 1809.

1 deei

Wetboek Napoleon ingerigt voor het koningr^k Uoliaiul.

('8 Üraveiüiage) ter koumkligke staatsdrukker^. 1809.

1 deel.

NB. Aau het slot geschonden ; ontbreken de bladzijden van het

register IX en volg.
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Regestenlilst.

1. 1498, Augustus 10.

De gemeene buren van Zuit.laren „wilkeuren" omtrent 't ver-

huren of' verkoopen van waardeelen en het gebruik der marke

door buitenbaren, bepaaldelijk door de inwoners van Znitbroeck.

Auuo als voors. (in den jare ons Heren duisent vierhoudert

ende achtentnegentich op sinten Laurents dach).

Afschrift (luv, 16) gemerkt ,G" naar een vidünus dd.

1 September 1643 door Jobaii yèm dss Camfb ,in atfwewnL des

«dHMrton ta Goevorde". Oonprankelijk stak wm besegéld door

Albibt Eyerdinob.

Copia copiae (Inv* N*. 16) gemerkt ,0-" (naar 't genoemd

aiMshrift?).

9. 1637

STETgN DE Vos, schalte te Anlo, oorkcmdt, dat de „leeckeren**,

na aflegging der door de bnren van Annan tegenover die van
Zuytlaren voorgebrachte getuigenverklaringen, het recht van eerst-

genoemden op een stuk land „gelegen in der bruyckweer der-

^sulffter van Annen'* erkenden; en de buren van Ecchsten hot-

zelide „tugen ende wyson''; tenzij de Zoidlaarders hun beter

recht bewezen met bezegelde brieven.

Geschiet [intj jaer ons Heren dusent vyÜ'huudert ende soeven

ende dartich up dach W[ ].

Oorspr. (Inv. N^. 16). — Het opgedrukt schultenzegel is verloren.

3. 1547, September 6.

Reyn.volt van Boürmania, drost te Couorden en van 't land

van Drenthe, verklaart met de 24 etten te hebben bepaald

:

!• dat wie een „ordcell'' wint op het volgeui! lotting zijn

volledig bewgs moet inleveren^ opdat dan uitspraak worde gedaan

;
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2* dat, waaneer drost of 24 etten een dndTOoms Hebben ait-

geiprolceii en geene exceptie dit belet, de drost tot oitroeriag

van het vonnis aal overgaan en niet nogmaals in deaelfde saak

Tonnis zal worden gewezen.

In den jaer ende daoh ut snpra (op den lottinge sonte

Magnns tot Anloe anno XLVTT).

Oorspr. (Inv. 5). — Het zegel vau deu drost is verloren.

4. 1590, Mei IB.

[ Jorck, landsohr^'ver (van 's koning's z^'de?) van

Drenthe, verklaart, in opdracht van den landdag dd. 18 Mei

1590, dat 't landschap aan Gozen Mxnsbh afstaat hare vor-

dering op Hbrrick de Voss van Steenwi.tck tor zake van de door

hem gedane aanhouding van eenige huislieden uit Noerdeuuel-

derdijnckspill.

Aottim ut supra (up den gcneralen landtdach slantz vau Drenthe

den 18«" Maij 1590 tho Hulssfoerde).

Oorspr. (Idv. N^. 17). — Met onderteekeuing door den landschryver.

Afschrift (t. z. pl.) gemerkt „B", gewaarmerkt door den notsiios

pubUcus H. BoBwiMOUL, 31 Aug. 1601.

5. 1590 November 11.

Hbnrick diü Vos van Stbbrwtce, drost te Coeuerden en van

't landschap Drente, draagt voor twee eigenerfden over aan

GoBSBV Mknsbv en MARoatn' e. 1. eene rente van 45 keizers gl.

uit agn goederen in Drente, met verplichte aflossing binnen 6 jaren
Gegeven in den jaxe ons Heren dnysent vyffhondert tnegen-

tii^L np Mertini in den [winter].

Afschrift (Inv. N®. 17), gemerkt „C", gewaarmerkt door den

notarius publicus II. Roswini-kkll, 31 Aug. 1 GO 1. 't Oorspronkelijk

stuk was bezegeld en geteekeud door den drost.

6. 1597, October 10.

Drost en 24 etten van 't landschap Drente verklaren elkander

te sullen vrgwaren voor alle schade en onheil, dat hun mocht

overkomen, omdat zij , tegenwoerdich den ettstoel bekleden

^ende die justitie bedienen volgens onse beroepinge.'*

Actum Sleene den 10 Octobri^ nnno 1597.

Oorspr (Inv. N°. 2). — Met ouderteokening door den drost, door

of uauieuu 22 etten en Uuor deu laudM;hr\jver.
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r 1600, Maut 18.

EiitiB TAH FiBwiRT, soliiilte te Anlo, Gieten ea Saitlaei«n,

„pandendHiItB" van *t dingspel Öostennoer, oorkoadt, dat de
„zekerenn", na «Beggmg der door de buien van Annen tegen

die van Saitlaeren voozgebrachte getuigenverklaringen, hetiecht
van eerstgenoemden op de Wandelsche erkenden en verdere
aantasting van dat bezit verwezen naar drost en 24 etten*

Actam den XlIIen Martij anno lOOO.

Üorspr. (luv. N«. 16). — Alet onder een papieren ruit opgedrukt

zegel vau den schuite en onderteekexung duor den keurnoot

Taoop Omtm.

8. 18ÜÜ, April 12.

JoHAX Schatter der juiiger, hoveling en redofor te Slochteren

en Colham in DuLrswoldt, oorkondt, dat Alert Jacobs e. a.

ter instantie van Harm£m Tamminob te Zuitlaren verklaarden,

dat do Wandersche bij den Anner esch door die van Zuitlaren

gebruikt word als markegrond togenover die van Annen.

Actuiu Slochteren den 12 Apniis anno 1600.

Afaehrift (Inv. N*. 16) gemerkt .H'*. 't Oorspnoiikelgk stok

was beeegeld en geteekend Jobah 8eiAma de junger.

9. 1600, Octobor 11.

JoACUiM Ubbkna. /_;etuigt, op verzoek van de burou van Zuit-

iareii, dö,L een boom staande op zijn© c. 50 jaren geleden ge-

kochte hoeve op Zuitlarer-vehne, in Zoitlarer-marcke, st^ds is

oor de markeeohetdiog taseohen Zuitlaren en Annen.

Aotam Groningen ten hnise van Gawn der weduen van aaL

Pm Bbobrsbha in de Blauwen Krose an den Bredenmazokt,

np den elfiten dach Octobris anno Domini doisent sesBhondert

Alaehrift (Inv. N». 16) gemerkt „F -2'". *t Oonpronkelyk stuk

WM geteekend door JoAoani Ubbsma ^rittor".

6



INDEX.

L Persoonsnamen.

Albert Ebels, tciflen — , 1761

(I. 140).

Alert Jacobs, 1600 (R. 8).

Ajm&^ prinaea — , 17Ö3 (I. H.

Blom, Mr. J. ~, 1800 en 1802

(I. 124).

Bourgondië, Philips van — , bis-

schop va» üttechtj 1515 h 1516

(I. 141 noot).

Bounnania, Reynnolt van —
,
drost,

1547 (B. 3}.

Broersema, iciflen Peter — , 1600

(R. 9),

Delden, J. van -
, 1738 a 1763

(I. 138).

Dvyngelle, Jan van — , c. 1550

(I. 135).

Dwijngell, Johan van — , 1542

{L 135 noot).

Ebels, Mjytew Albert-, 1761(1, 140).

Ellente, C. —
,
ontvanger-yeneraal,

1738 k 1763 (I. 138).

Ellente, Mr. C. W. —
,
landschaps-

secretaris, 1772 (I. 160 noot).

Ellents, Mr. H< J. —
,
landschrijver,

1729 ^bladz. 8).

EUents, wijien Mr. W. — , land-

schrijper, 1729(bladz fi noot, 8).

Erenst, Jan —
,

cipier te Assen

,

1803 (1. 64).

Erkenswijk, Mr. W. — , land-

schrijver, 1792 (I. 129 noot);

president van den etstoel, 1803

(I. 64 noot).

Everdinge, Albert — , 1498 (R.1).

Evers, Hendrik — , 1802 (I. 5fi

noot).

Ferwert, Elle van — , schtUte te

Anlo c. a., 1600 (R. 7),

Foeyse Claess Saeler(fl8 ?) husfroice,

c. 1550 (bladz. 5j L 135).

Oerrit Claas, toiften —
,
1763(1.139).

Goesen Mensen, \ 1590 (R. 5).

Goessen Peter Mens, i 1601 (I. 11

tcylen — , \ noot).

Gosen Mensen, l L IL
Gozen Mensen, ] 1590 (R. 4}.

Griete, weduwe van Peter Broer-

sema, 1600 (R. 9}^

Grosman, R. A. —
,

kapitein-ge-

weldiger U Assen, 1800 (1 ü
noot).
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Hanns, Jan — , 1726 (I. 2 noot).

Hendrik Casimier^prins — , bladz. fi,

Hendrik Evers, 1802 (I. hL noot).

Hillegijn Hindriks, wijUn — , 1753

(I. 139).

Hindriks, wijlen Hilleg^n -,1753

(I. 139).

Hofstede, Mr. P. — , aecretaris van

den atstoel, 1803 (I. 61 noot),

1806 (I. 11 noot).

Homan, Mr. J. L. —
,
landachnjver^

1792 (I. 129 noot).

Jacobs, Alert — , 1600 (R. 8).

Jan Ërenst, cipier te Aisen^ 1803

(I. 64),

Jan Harms, 1726 (I. I noot).

Yacop Ottens, 1600 (R. I noot).

Campe, Johan van den — , 1543

(R. 1 noot).

Garaten, Mr. C. E. -
,
landschrifver,

L Hfi noot.

Carsten, Mr. H.C. -, 1789-1799

(1. 36).

Carsten, Mr. H. J -, 1757— 1789

(I. 36),

Claas, wijlen Gerrit-, 1753 {L 139).

Claess Saeler(88?), c. 1550 (bladz. 5^

L 135).

Clooster, Johanua van den —

,

bladz. L
Collard, Mr. J.

—

, advocaat-fiscaal,

1803 k 1810 (L 155 noot, 157

noot).

Coops, landgpandeft ! 795 (bladz. 9).

Ledeboer, Jobannes — , 1781 (I. 7

noot).

Link, Anton — , 1781 (I. Z noot).

Margrieta, vrouw van Goesen

Mensen, 1590 (R. 5}.

Mens, icy/eriGoessen \ 1601 (I. H
Peter—, / noot).

Mensen, Goesen — , \ 1590 (R. 5}.

Mensen, Gosen — , i L 17-

Mensen, Gozen —
, / 1590 (R. 4}.

Monster, Henrick van - -, c. 1550

(I. 135).

Monter, Gaspar —
,
(andschapskUrk,

L li noot, 1664 (I. 21 noot).

Mus vau Coevoi-den, Mr. Jan —

,

landachryver, 1663— 1579 (I. 131

noot).

Ne», Woiter vau — , 1726 (I. I

noot).

Oortwijn, Mr. L. —
,

gewezen pro-

cureur-generaal, 1811 (I. 148

noot, 154).

! Ottens, Yacop--, 1600 (R. ï noot).

Paape, Adrianus — , 1795 (I. 3Ü

noot).

Peter, wijlen Goesen—Mens, 1601

(I. 11 noot).

Philips van Bourgondië, bisschop

mn Utrecht, 1515 4 1516(1. 141

noot).

Pieters, Wolter - , 1726 (I. I noot).

Pothoff, Mr. C. —
,
landschrijver,

1798 (I. 24j bladz. ^tO), 1800—
1802 (bladz. IL L 14 noot, aiï

noot, 143).

Raeber, F. —
,
funyeerend grif-

fier bij het departementaal ge-

rechtshof van den Ouden IJsel,

L 21 noot, SS noot, i£ noot,

&ü noot).
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Rietbergen, J. — , 1800 (1. SS noot).

Royen, S. J. van schulte van

Diever ca., 1806 (I. 151 noot).

Rossen, Mr. J. C. van — , 1800 (I.

&3 noot), president in U justitieele,

1798 (I. 21 noot).

Rossom, Heyuirich van — , land-

schrijver, 1597 (1. 2 noot), 1598-

ie02 (L 131 noot), 1599—1604

(I. U noot).

Roswinckell, iL — , notariw* publi-

CU8, 1601 (R. 4 noot, S noot).

Saeler<8s?), Claess — , c. 1550

(biadz. 5, L 135).

Schatter, Joban — der jonger, hove-

ling en redger te Slochttrtn en

Colham, 1600 (R. 8).

Scbickhart, wijlen Jacob — , land-

. schrijver, 1664 (bbwk. 5. L 21}.

Schwarts, Georg ~, 1600 (I. 3>.

Sicbterman, Wolter —
,
landachrij'

ver, 1664 (bladz. 5^ 6).

Steenbargen, wijlen Willem —

,

1753 (1. 139).

Struock, J. — ,
landschap89ecreiaria,

1664 (I. 21 noot).

' Tamminge, Harmen — , 1600 (R.8).

Tieboel, Jac. —
,

fungeerend grif-

fier bij het departementaal ge-

I

rechtshof van den Ouden IJsel^

i

(I. 33 noot).

Ubbena, Joachim --, 1600 (R. 9),

Visscbeers, Margareta — wed.

Gosen Mensen, 1601 (L 17V.

Vos, L. — , 1800 (I. 53 noot).

Vo8(s) (van Steenwyck), Uenrick
' of Hindrick d(i)e —

,
drost, 1590

I

(R. li 5), 1601 (I. 17}.

I

Vos, Steven de — , schulte ran

I Anlo. 1537 (R. 21.

I Wijck, D. van der 1802?

:

(I. 60c noot).

Willem Lodewijk, graaf — , 1600

WiJlinge, Mr. J. IL — , secretaris

van '< gerechtshof in '/ gewezen

departement Drente^ ldll(bladz.

111

Wolter Pieters — , 1726 (I. ï noot).

Woude, G. K van der —, 1753

(1. IL



2^ Plaatsnamen

Anlo(e), 1637 (R. 2)j 1547 (R. 31i

1600 (R. 7),

Annen, 1537 (R. 2}^ 1600 (R. 7-9).

Anner, de — each, 1600 (R. 8),

Apel, ter — , bladz. L
Asseu, bladz. 10^ Uj 1800 (1. 38.

ü noot) 1802 en 1803 (bladz.

37, L fii noot, L 65), 1811 (I.

148 noot).

Blauwen Kruse, in de — , huis te

Groningen, 1600 (R. 9).

Borger, 1761 (I. 140).

Bredenmarckt, de — te Groningen^

1600 (R. 9}.

Deventer, 1802 (bladz. 37).

Diever, 1806 (I. 151 noot).

Dikninge, bladz. L
Duirswoldt, 1600 (R. 8),

Eechston, 1537 (R. 2}.

Frankrijk, 1810 (1. 182).

Gieten, 1600 (R. 7).

't Gorecht en Sappemeer, 1810

(I. 96 noot).

Groningen, stad, 1600 (R. 9); 1738

k 1763 (I. 138).

NB. Zie ook in de Blauwen KrSse en

Bfedenmarckt.

Holland, U koninkrijk -
,
1806-

1810 (I. fia noot, 126, 177 185,

186).

Homhuizen, 1781 (I. 7 noot).

Hulsffoerde, 1590 (R. 4),

Yde, de marke van —,1664— 1668

(I. 19>.

Cainpen of Kampen, bladz. lü;

1799-1802 (I. ft noot, 53, 54,

143).

Kloosterburen, 1781 ^I. I noot).

Cloosterenveen, 1771 (I. 183).

Coeuerdeu, Coevorde, Coevorden,

Couorden, heerlijkheid, bladz.

10?; 1543 (R. 1 noot); 1547 (R. 3)]

1690 (R. 5ii 1649 -1748 (I. 7);

1678-1790 (I. lii 1802 (bladz.

37).

Coevorden, stad, bladz. 7, 8, lü ?,

15, c. 1550(1. 135), 1802 (bladz.

37).

Colham, 1600 (R. 8).

Leeuwarden, 1802—1806 (I. 98

noot, 108).

Lingen, graafachap, bladz. IL

Meppel, 1687 (I. 20), 1798 (I. 27

noot), 1800 (I. ü noot).

Meppelerdiep, 1771 (I. 183).

') Hierbij is niet opgenomen Drente, omdat de vermelding van dezen naam

alleen 1/3 ruim van den gebeelen index zoa beslaan en das meer 'toverzicbt

zou bemoeileken dan nut zou stichten.
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Noerdenuelderdünckspill, 1590

(R. 4},

Norch, 1799 (I. 21 noot).

Oostermoer, H dingspel — , 1600

(R. 71.

Ouden Ys(s)el, departement van

den bladz. lOi 1799-1802

(bladz. 30, 37i L 37-64, 5fi

noot, 57, 593 124, 143, 145, 170).

OverÜ8(8)el, heerlijkheid, bladz. 17,

1515 u 1516 (I. 141); provincie,

bladz. 15, 1733—1790 (I. 127

noot); voormalig gewest, 1798

(bladz. 30); departement (bladz.

10), 1802-1805 (bladz. 37, I. 62

noot, 67^ 6a noot, II noot, 73,

Tfi noot, 11 noot, 90, 93, 166,

170).

Ruinen, heerl^kheid, bladz. 6, 7,

17; dorp, 1800 (I. 53 noot).

Sappenieer, 'tGorecht en— , 1810

(I. 96 noot).

Schelfhoret, de — , 1600 (I. 3}.

Sleene, 1597 (R. 6),

Slochteren, 1600 (R. 8}.

Stad en Lande, 1715 (I. 10), 1755

{L 61 ;), 1799 (I. 21 noot).

Utrecht, Vtrecht, bisdom, bladz. 15}

1515 k 1516 (I. 141).

Wandelscbe, Wandersche, de —

,

1600 (R. Tj 8).

Wapaerveen, 1806 (I. 151 noot).

Wester-Eems, departement van

de — , 1811 (I. 91, L 148 noot,

154).

Westerkwartier, het — , 1805 (I.

88 noot).

Zeeland, bladz. fi.

Zuitbroeck, 1498 (R. Ij.

Zuytlaren, Suitlaeren, Zuitlaren,

1498 (R. I), 1537 (R. 2j, 1600

(R. 7, 8, 9L
Zuitlarer-marcke, 1600 (R. 9).

Zuitlarer-vehne, 1600 (R. 9).

Suitwolde, 1640 (I. 133 noot).

Zwolle, 1802—1806 (N». 108).
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